
تومانمیرسد؟ به۷۰۰تا۸۰۰هزار آیایارانهخانوار

سه یارانه نقدی در راه است
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   آن طور که از سخنان مسووالن و اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۱ برمی آید، دولت در سال 
آینــده ســه یارانــه نقــدی بــه مــردم پرداخت خواهد کــرد؛ یارانه نقدی، معیشــتی و یارانه 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی.در حقیقت ســال آینده شــرایط پرداخت یارانه ها تغییر می کند؛ 

ایــن را می شــود هــم در الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ و هــم در اظهــارات رییــس ســازمان برنامــه و 
بودجــه مشــاهده کــرد. دولــت در الیحه بودجه ســال آینده، تغییــر مکانیزم تخصیص ارز 

 | صفحه 3 ۴۲۰۰ تومانی را پیش بینی کرده است...

داستانفرسودگیولزومنوسازیحملونقلعمومیتهرانهمیشهوجودداشتهاست

حال نا خوش حمل و نقل عمومی پایتخت
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وزیر بهداشت:

تعرفههایپرستاری
بهصورت»موقت«

اجرامیشود

     بهـــــــرام عیــن الهــی وزیــر بهداشــت 
گفــت: تعرفــه گــذاری خدمات پرســتاری را 
به صورت »موقت« تا پایان ســال اجرایی 

می کنیم...

فرمان دوباره رئیسی:

تعطیلکردن
واحدهایتولیدیاز
سویبانکها؛ممنوع

     رئیــس جمهــور بــا بیــان هیــچ بانکی 
حق ندارد واحد تولیدی را تعطیل کند. 
گــر جایــی را تملــک می کننــد  بانک هــا ا
بایــد یــا خودشــان آنجــا را راه انــدازی 
گذار  کنند و یا ســریعا به افراد توانمند وا

کنند...  | صفحه 2  | صفحه 7 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 قانون »آب« 
جامع نیست
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برنامه تحول صنعت 
 خودرو در ۹ محور 

به زودی رونمایی می شود
3

 سمی که صداوسیما 
به خورد مردم می دهد

8

ادامه گفت وگوها پس از 
وقفه ای حدود ۱۰ روز

2

گهی تجدید استعالم ارزیابی کیفی مناقصه   آ
 شماره ۱4۰۰/۱۰6۱ در روزنامه و شماره 2۰۰۰۰۰5744۰۰۰263 

در سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضالب خوزستان

مطابــق  دارد  نظــر  در  خوزســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت 
برگــزاری  قانــون   12 مــاده  "ج"  بنــد  اجرایــی  آیین نامــه 
مناقصــات، پــروژه زیــرا بــه شــرکتهای واجــد شــرایط بــا ظرفیــت 
مــورخ   94/30593 شــماره  بخشــنامه  اســاس  بــر  آزاد 
94/03/05 و بــا اطاعــات عمومــی مشــروحه ذیــل را از طریــق 

نمایــد. واگــذار  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه 
زیابــی کیفــی از دریافــت  کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان ار
ارســال  تــا  کیفــی  زیابــی  ار اســتعام  اســناد  تحویــل  و 
دعوتنامــه جهــت ســایر مراحــل مناقصــه از طریــق در گاه 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس 
اســت  الزم  و  شــد.  خواهــد  انجــام   www.setadiran.ir
، مراحــل  مناقصه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی 
ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 
الکترونیکــی را در جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
مراحــل  انجــام  جهــت  ســتاد  ســامانه  تمــاس  اطاعــات 

021-41934 تمــاس  مرکــز   : ســامانه  در  عضویــت 

پیمانــکاران  ایمنــی  صاحیــت  تاییــد  گواهینامــه  داشــتن 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  صــادر شــده توســط وزارت 

الزامــی مــی باشــد.
ســتاد  ســامانه  طریــق  از  کیفــی  زیابــی  ار اســتعام  اســناد 
قابــل دریافــت مــی باشــد. و بــر اســاس زمانبنــدی قیــد 
شــده در ســامانه ســتاد ، پــس از تکمیــل توســط مناقصه گــر 

تحــت بســتر ســامانه ســتاد تحویــل خواهــد شــد. 
تحویــل اســناد تحــت بســتر ســامانه ســتاد تابــع قوانیــن و 
مقــررات مربوطــه اعــام شــده در ایــن ســامانه مــی باشــد.
گشــایش پاکــت هــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت در دفتــر مدیریــت قراردادها این شــرکت میباشــــــــد 
گشــایش،  جلســــــه  در  پیشـــــــــنهاددهندگان  حضــور  و 

بامانــــــع اســت.
کشــور  مناقصــات  رســانی  اصــاع  ملــی  پایــگاه  آدرس 
شــرکت اینترنتــــــــی  ســــــــــایت  و   http://iets.mporg.ir 

www.abfakhz.ir می باشد.

نوبت دوم

وزارت نیرو 
شرکت آب و فاضاب خوزستان 

مدیریت امور قراردادها 

شمارهمناقصه
روزنامه در

شمارهفراخواندر
سامانهتدارکات

الکترونیکیدولت
رشتهکاریموردنیازعنوانمناقصه

برآورد
)میلیون

ریال(

مهلتدریافت
اسنادمناقصهاز

طریقسایتستاد

تاریخوساعت
آخرینمهلت

تحویلمدارکاز
طریقسایتستاد
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خیابان عملیاتاجراییکلکتور
هایسعیدی،اماموخروجیتلمبه

خانه۷به3وتکمیلباقیمانده
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کندهماهشهر نقاطپرا

رشتهآبپایه4و
یاپایه5وباالتر باالتر
مطابقابالغیهشماره
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ساعت1۰

گهی مزایده  آ

محسن آسوبار - شهرداری شهر جدید هشتگرد

نوبت دوم

شــهرداری شــهر جدیــد هشــتگرد در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــورای اســامی شــهر بــه شــماره 6/1400/400 ش مــورخ 1400/7/10 و همچنیــن 
تاییدیــه هیئــت تطبیــق مصوبــات شهرســتان ســاوجباغ بــه شــماره 2127/1/1400/9328 مــورخ 1400/7/10 در خصــوص اجــاره واحدهــای 
تجــاری شــهریار شــمالی بــه شــرح جــدول ذیــل اقــدام نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط دعــوت مــی شــود از تاریــخ درج دومیــن آگهــی 
روزنامــه حداکثــر بــه مــدت 10 روز جهــت دریافــت اســناد بــه نشــانی کیلومتــر 65 آزاد راه تهــران – قزویــن شــهر جدیــد هشــتگرد شــهرداری شــهر 

جدیــد هشــتگرد 
1-تلفنتماس: 02644266400 – امور قراردادها مراجعه نمایند. 

2-مهلتفروشاسناد: از تاریخ 1400/9/27 لغایت 1400/10/6
3-مهلتقبولپیشنهاداتوتحویلاسناد: تا پایان وقت اداری )14/30( روز سه شنبه مورخ 1400/10/7 – واحد حراست 

گشایشپیشنهادات:شنبه مورخ 1400/10/11 4-زمان
5-در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

6-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
۷-هزینه درج آگهی و همچنین هزینه کارشناسی رسمی دادگستری جهت ارائه قیمت پایه به عهده برنده مزایده می باشد. 

۸- سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج است. 

مربع(موضوعاجارهردیف مدتاجارهسپردهاجارهبهاء)ریال(مبلغپایهماهانه)ریال(مساحت)متر

12 واحدشمارهB2فاز
شمالی خیابانشهریار

43/45همکف
دوسال46/5۰۰/۰۰۰55/۸۰۰/۰۰۰

22/12نیمطبقه

22 واحدشمارهB3فاز
شمالی خیابانشهریار

42/9۰همکف
دوسال46/5۰۰/۰۰۰55/۸۰۰/۰۰۰

21/۸4نیمطبقه

32 واحدشمارهB4-فاز
شمالی خیابانشهریار

44/55همکف
دوسال46/5۰۰/۰۰۰55/۸۰۰/۰۰۰

22/6۸نیمطبقه

گهی:14۰۰/9/2۷ آ گهی:14۰۰/9/2۰نوبتدومچاپ آ نوبتاولچاپ

تبعاتتکفرزندیوتاثیرات
انسجامخانواده منفیآندر

  طاهره همیز
کارشناس مسائل خانواده

ما انســانها بیشــتر به رفاه و آسایش 
خودمــان فکر میکنیــم و به تبعات 
کارهایمــان کمتــر دقــت داریم و 
متاسفانه  غربی ها هم با وجود وضعیت 
و فرهنگ منحط جامعه خودشان  این الگوی ناخواسته تک 

فرزندی را به جامعه مسلمانان تحمیل کرده اند.
وضعیت جامعه ایرانی در گذشــته  اینچنین نبود و هر 
خانواده ای چند فرزند داشت اما  این وضعیت به واسطه 
تفکــرات غرب گرایانه که در مســئوالن ایرانی به وجود 
آمد و نفوذ فرهنگ و سیاســت غربی در سیاســت های 
جمعیتی کشــور و ترجمه کتب غربی در دانشــگاه ها به 
سمت و سویی سوق پیدا کرد که  خیلی مطلوب جامعه 
ســنتی ایرانی نبود اما در هر حال فرهنگ چند فرزندی 
را به سمت کاهش موالید و بعضا تک فرزندی سوق داد.

تحدید نسل ها و خطر از بین رفتن نسل شاید مهمترین 
آســیبی باشــد که در بررسی تبعات تک فررزندی به آن 
می رسیم. برنامۀ کنترل جمعیت در ایران پس از انقالب، 
میان دولتمردان به سیاست راهبردی تبدیل شد. پیامد 
این موضوع در دهۀ 90 این شد که در چند سال آینده با 
رشد منفی و پیر شدن تدریجی جمعیت مواجه خواهیم 
شــد. بر اســاس گزارش سازمان ملل در سال 2010، اگر 
ایــران بــه همین صورت به ادامــۀ جایگزینی جمعیتی 
بپــردازد، در 80 ســال آینده، جمعیــت 31 میلیونی را 
تجربه خواهد کرد! از این میان، 47 درصد این جمعیت 
را افراد ســالمند باالی 60 ســال تشــکیل خواهند داد. 
تحقیقات جدید در این حوزه هم نتایج ناخوشایندی در 
پی داشته است و خبر از پیری جمعیت زودتر از موعدی 
که حتی غربی ها در برنامه های شــوم خود برای ایران 
اسالمی گنجانده اند، می دهد. خطری که در بلندمدت 

جامعه  را با انقطاع نسل مواجه خواهد کرد.
یکی از موارد دیگری که کمبود یا نبود فرزند در خانواده 
رقم می زند معضل انسجام و استحکام خانواده هاست. هر 
چند این امر به روابط میان والدین بستگی دارد، اما تعداد 
فرزندان روی این موضوع تأثیرگذاری زیادی دارد.  وقتی 
والدین فرزندان بیشتری داشته باشند، باید برنامه ریزی 
بیشــتر و در ادامه وقت زیادتری را به موضوع خانواده و 
برطرف ساختن نیازهای خانواده اختصاص دهند که این 
موضوع باعث می شود پیوند والدین، شراکت و تالش آنان 
برای رفع نیازهای فرزندان بیشتر شود. این موضوع حس 
باهــم بــودن و یک خانواده بودن را بیشــتر می کند و در 

نهایت به انسجام بیشتر خانواده منجر می شود. 
تحقیقات نشــان می دهد عدم حضور فرزند در محیط 
خانواده، یکی از عوامل ناپایداری در زندگی مشترک است 
و از ســوی دیگر، تک  فرزندی از گســتردگی خانواده ها 
می کاهــد و روابــط فامیلی خواه  ناخــواه از بین می رود. 
فرزندانــی که تنها بزرگ می شــوند، نه خواهر و برادری 
خواهند داشت و نه فرزندان آنان صاحب عمو، عمه، خاله 
و دایی خواهند بود. زندگی های گسترده به خانواده های 
کوچک تبدیل خواهد شــد. تغییر شکل الگوی خانواده، 
نه  تنها موجب از بین رفتن انســجام خانواده می شــود، 
بلکه در آینده، افرادی منزوی، منفعل و افسرده به جامعه 

وارد می شوند.
فرزندانی که تک فرزند نیســتند از شکســت نمیترسند، 
اعتماد به نفس باالیی دارند ، تعامل اجتماعی قوی دارند و 
پذیرش مشکالتشان باالست اما فرزندانی که تنها هستند 
از تمام این موارد بی بهره بوده و به شدت کمبود اعتماد 
به نفس دارند، تنها هســتند در دوســت یابی و زندگی 
اجتماعی خیلی دچار مشــکل می شــوند چرا که آن را 

فرا نگرفته اند.
از طرفی در خانواده های تک فرزند خانواده ها، بیش از حد 
به خواسته های فرزند توجه دارند و به عبارتی مادر و پدر 
به خدمت فرزند در می آیند. اما روانشناسان می گویند در 
کانون توجه قرارگرفتن فرزند آثار سویی بر شخصیت وی 
خواهد داشت که از آن به فرزند ساالری یاد می کنند. از 
این منظر این گونه کودکان غالباً حساس، زودرنج، پرتوقع 
و کم صبر هســتند؛ نمی توانند عواقب اشتباهات خود را 
بیازمایند و مسؤولیت عمل خود را بپذیرند و مهمتر آنکه 
انتظار دارند جامعه هم همانند والدینشــان با آنها رفتار 
کند لذا این سبب می شود کودک از دنیای واقعی فاصله 

بگیرد و دچار سرخوردگی و ناسازگاری شود.
کودکان تک فرزند چون هیچگاه شریکی در استفاده از 
امکانات و خدمات والدین نداشــته اند تعامالت پایینی 
دارند و در تعامل با دیگران مدام دچار مشکالت اخالقی 
و روحی می شوند و مدام دنبال قهر و انفعال و شکایت 
هستند. آنها دچار آسیب های روحی و روانی می شوند. 
یک تک فرزند با غصه پدر و مادر غصه میخورد و بیماری 
آنها بیمار میشود چرا که کس دیگری نیست همراهیش 
کند ولی این تبعات و آسیب ها در جامعه دیده نمیشود.«
عدم رشد اجتماعی کودکان یکی دیگر از  پیامدهای تک 
 فرزندی در جامعه است؛ امری که نه تنها درخانه و خانواده 
بلکه در آینده کشور تاثیر بسزایی دارد. کودک نیاز به هم  
بــازی دارد تــا بــا او رقابت یا بازی و دعوا کند. این امر خود 

عاملی برای پیوندها و ثبات عاطفی در آینده فرد است.

یادداشت

توصیه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ساختمسکنبهسبکژاپنیبرایمجردهایایرانی
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان 
این که شــمال شهر تهران مرده است،  گفت: 
برای ســاخت مسکن مجردها نیز می توان از 

کشوری مانند ژاپن الگوبرداری کرد.
به گزارش وانانیوز، 

علی  آقامحمدی در جلســه »ســتاد توسعه و 
تحــول اجتماع محــور 2020 محله« با بیان 
ایــن کــه باید روح زندگی را به محالت دارای 
بافت فرسوده بازگردانیم، اظهار کرد: انجام این 
کار در شمال شهر تهران غیرممکن است زیرا 
شــمال شهر مرده است و ساختار آن انفرادی 
است. اما در محالت بافت فرسوده روح جمعی 
حاکم اســت و می توان ایــن کار را انجام داد. 
الزمه آن این است که به شرایط، نوع فرهنگ 
و اقوام ســاکن در محالت توجه کرد حتی در 

جزییات هم باید به این موارد پرداخت.
قائم مقام  وزیر کشور درامور 2020 محله کم 
برخوردار کشــور در این باره توضیح داد: باید 
تفــاوت فرهنگــی در همه چیز حتی در رنگ 
ســاختمان ها لحاظ شود در واقع نباید تولید 
انبوه به شکل یکنواخت را ادامه دهیم بلکه باید 
تولید انبوه متناســب با نوع فرهنگ و قومیت 

مردم محله شکل گیرد.
آقامحمدی با اشــاره به این که باید از ظرفیت 
ســاکنان در ســاخت و نوسازی محالت بهره 
ببریم، اضافه کرد: نکته مهم دیگر این اســت 
کــه باید بــه محالت »هویت « بدهیم. اکنون 
محالت پهنه بندی شده اند و ممکن است این 
پهنه بندی بر اســاس هویت محالت شــکل 
نگرفته باشد. همچنین کار بازآفرینی محالت 
باید بر اساس آمار نفوس و مسکن انجام گیرد 

تا به هویت محله بیشتر نزدیک شویم.
وی بــا بیــان این که با کمک معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری می توان به سمت و 
سوی انتخاب شغل ساکنان این محالت کمک 
کرد، افزود: برای مثال می توان به دانش آموزان 
ســاکن در این محالت بورس تحصیلی اعطا 
کرد و در رشته های مرتبط با ساختمان سازی 
آن هــا را آموزش داد. عضو مجمع تشــخیص 
مصلت نظام با اشــاره به ســاخت مسکن برای 
جوانــان اظهار کرد: می توان جوانان را کاندید 
اول مسکن کنیم و »سازمان داوطلبان زندگی 
آینده« را تشــکیل دهیم، باید کاری کنیم تا 
جوان بدون خانه در کشور وجود نداشته باشد.
عضــو مجمع تشــخصیص مصلحت نظام در 
ادامه با اشاره به اعطای سند مالکیت مشروط 
به ساکنان سکونتگاه های غیررسمی گفت: در 
این خصوص باید از کاداســتر استفاده کنیم و 

در این راه از مجلس و شهرداری ها نیز کمک 
بگیریم . از ســوی دیگر تجمیع ریزدانه ها نیاز 
به یک سیســتم حقوقی محکم دارد تا مردم 
مطمئن شوند در موعد مقرر به آنچه به آن ها 

وعده داده شده است، می رسند.
آقامحمدی با اشاره به بازآفرینی شهری 2020 
محله گفت: باید طرح این محالت را مشخص 
کرده و آن ها را دسته بندی کنیم  و در هر محله 
یــک پــروژه به عنوان پایلوت آغاز به کار کند. 
همــان طور که عنوان کردم باید بازآفرینی با 
توجه به شرایط فرهنگی آن محله انجام شود.
وی همچنین با اشاره به ساخت مسکن برای 
مجــردان و ســرپناه برای معتــادان متجاهر 
افــزود: حدود 60 هــزار معتاد متجاهر وجود 
دارد کــه باید برای اســکان آن ها فکری کرد. 
می توان روی ســاخت شــهرک های سالمت 
فکــر کرد، اعتبار آن هم قابل تامین اســت و 
خیرین بســیاری نیز حاضرنــد در این راه به 
دولــت کمک کننــد. در خصوص ســاخت 
مســکن برای مجردان نیز می توان از کشوری 
ماننــد ژاپــن الگو برداری کرد. وی  با بیان این 
که متولی نوســازی و بهســازی 2020 محله 
مشــخص شده است، اظهار کرد: کار نوسازی 
205 محله توســط وزارت کشور،318  محله 
کمیته امداد،220 محله توسط ستاد اجرایی 
فرمان امام خمینی)ره(، 215 محله توســط 
هــالل احمر، 922 محله توســط ســازمان 
بهزیســتی، 160 محله توسط شهرداری ها و 
65 محله توســط ســازمان اوقاف و 50 محله 
توســط آستان قدس رضوی  عملیاتی خواهد 
شــد. وی با بیان این که آموزش های الزم در 
این زمینه به تمام سازمان ها داده خواهد شد، 
مثالی زد وگفت: سازمان جوانان هالل احمر از 
اعضای این ستاد در اولین گام تحت عنوان » 
پیشــگامان پیشرفت« هزار نفر از سنین 4 تا 
18 سال را آموزش داده و سازماندهی می کند. 
روز 22 بهمن در دروازه غار شــاهد رونمایی 
از ایــن افراد خواهیم بود که درطول 3 ســال 
آمــوزش خواهند دید.اکنون معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری نیز مدرســه ای را 
به شــکل پایلوت انتخاب کرده و قرار اســت 
شــتاب دهنده ای در این مدرسه مستقر کرده 
و درس های مرتبط با اســتارتاپ دانش آموزی 
را راه انــدازی کنــد. این امر باعث می شــود، 
دانش آموزان ضمن تحصیل درآمدزایی کرده 
و به دلیل مشکالت مالی ترک تحصیل نکنند. 
در مجمــوع انجام این پیشــنهادات می تواند 
به رشد بازآفرینی محالت هدف کمک کند.
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سیاست 2

اروپایی کشور تالشسه
کراتوین برایتخریبروندمذا

یک منبع آگاه در آستانه برگزاری نشست کمیسیون 
مشــترک برجام گفت که تالش ســه کشور اروپایی 
برای تخریب روند مذاکرات وین در حدی اســت که با 
طرف های مذاکره، از جمله اتحادیه اروپا، چین، روسیه و 
حتی امریکا به تنش رسیده اند. یک منبع  آگاه روز جمعه 
در گفت وگویی بیان داشت: طرف های مختلف مذاکرات 
وین، موافق مســیر در پیش گرفته شده از سوی ایران 
هستند اما انگلیس، فرانسه و آلمان با نقش تخریبی سعی 

در افزایش امتیازات خود و کاهش منافع ایران دارند.
وی اضافه کرد که این نکته حتی مورد مناقشه نماینده 

امریکا در دیدارهای چندجانبه هم قرار گرفته است.
بــه گفته این منبع مطلع تالش تروئیکای اروپا بر این 
محور استوار است که به هر نحو ممکن توافق برای احیای 

مفاد تعهدات سال 1394 شکل نگیرد.
وی توضیح داد: نقش مخرب فرانسه در فضای رسانه ای 
از جملــه درز اخبــار منفی از مذاکرات به عنوان منبع 
آگاه به برخی خبرگزاری های بین المللی، و همچنین 
موضع گیری منفی ســران این کشــور، در کنار نقش 

انگلیــس چــه در مذاکرات و چه بیرون از آن بر همین 
اساس طراحی و اجرا شده است.

این درحالیســت که شنیده ها از هماهنگی سه کشور 
اروپایی عضو برجام با رژیم صهیونیستی درباره مذاکرات 
وین حکایت دارد و گفته می شود که سفرها و مذاکرات 
مستمری میان دو طرف برای اخالل در روند گفت وگوها 
و به نتیجه نرسیدن توافقات و تعهدات متقابل 2015 

تشکیل شده است.
به گفته یک منبع آگاه، مهمترین محور مشترک آنها، 
نگرانی از پررنگ شــدن نقش ایران در قبال تحوالت 
منطقه ای و بین المللی است که موجب تضعیف حضور 
رژیم صهیونیستی از یک طرف و کاهش منافع اقتصادی 
این سه کشور اروپایی از جهت تجارت و فروش سالح 
اســت.وی به عنوان نمونه گفت که ارتباط گیری های 
اخیر ایران و امارات بالفاصله با سفر نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی به امارات همراه شد تا برنامه جمهوری 
اســالمی ایران برای توســعه هرچه بیشــتر روابط با 

کشورهای همسایه محقق نشود.

استقبالمسکو
آژانس توافقایرانو از

ســخنگوی وزارت خارجــه روســیه از حصول 
توافــق میــان ایران و آژانــس بین المللی انرژی 

اتمی استقبال کرد.
 ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
روز پنج شــنبه در اظهارنظری درخصوص توافق 
میان ایران و آژانس اتمی گفت: ما از این توافقات 
اســتقبال می کنیم. ما از تعهــد متقابل ایران و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق 
جامع پادمانی و در راستای نیازمندی های برنامه 
جامع اقدام مشــترک جهت حل و فصل برنامه 
هسته ای ایران و در سایه قطعنامه 2231 شورای 

امنیت سازمان ملل حمایت می کنیم.
بــه گفته زاخارووا چنین خبر خوبی اکنون بیش 
از هــر زمان دیگری از نظــر ایجاد محرک برای 
مذاکرات ویــن درخصوص احیای اجرای کامل 

برجام اهمیت دارد. 
ســخنگوی وزارت خارجــه روســیه ادامه داد: 
مسکو انتظار دارد که تالش های مشترک بتواند 

بر تنش های پیرامون برنامه هسته ای ایران غلبه 
کند که کاماًل مطابق با منافع منع اشاعه و تقویت 

امنیت در سطح منطقه ای و جهانی است. 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشــنبه 
بــا صدور بیانیه ای ضمــن اعالم توافق با تهران، 
تاکید کرد که توافق با ایران درخصوص تعویض 
دوربین های نظارتی در تاسیسات کرج پیشرفت 
بزرگی در "فعالیت های و نظارتی و راستی آزمایی 

در ایران" محسوب می شود.
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی در این بیانیه با 
اشاره به اینکه دوربین های تاسیسات کرج "طی 
روزهای آتی" تعویض خواهند شــد، آورده است: 
ایــن توافــق به ما اجازه می دهد که پیوســتگی 

اطالعات الزم در این تاسیسات را حفظ کنیم.
در انتهــای بیانیــه بــر تعویــض دوربین هــا و 
فعالیت های فنی آژانس در تاسیســات کرج ذیل 
توافــق ایران و آژانس تا پیش از پایان دســامبر 

2021 تاکید شده است.

گزارش

معاون امور بین الملل قوه قضائیه:

قطعنامه ضدایرانی سازمان ملل مبتنی بر انگیزه های کامال سیاسی است
 کاظم غریب آبادی با انتقاد از اینکه در قطعنامه مجمع عمومی علیه 
جمهوری اسالمی ایران هیچ توجهی به موضوع تحریم ها و تروریسم 
نشده، گفت: قطعنامه صادره مبتنی بر واقعیات نیست بلکه مبتنی بر 

انگیزه های کامال سیاسی است.
کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق 
بشر جمهوری اسالمی ایران در جمع خبرنگاران و در خصوص صدور 
قطعنامه اخیر علیه جمهوری اســالمی ایران توســط مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد اظهار داشت: حقوق بشر یک پدیده بسیار مقدسی 
به ویژه برای کشوری مانند جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود، 

در اصول اسالمی موضوع حق الناس، حق مردم یا ملت را داریم.
معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران با 
بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حقوق ملت به خوبی 
تبیین شده  است، افزود: جمهوری اسالمی ایران مدافع حقوق مردم 
و مدافع حقوق بشــر نه تنها در داخل کشــور بلکه برای آحاد مردم در 

سراسر دنیا است.
وی با اشــاره به تالش برخی کشــورهای غربی برای معرفی جمهوری 
اســالمی ایران به  عنوان مخالف حقوق بشــر، گفت: این موضوع هیچ 
مبنایی ندارد و کامال به دور از واقعیت است. متاسفانه در حال حاضر 
حقوق بشــر سیاسی شــده و به عنوان ابزاری جهت حصول به اهداف 

سیاست خارجی کشورها استفاده می شود.
غریب آبــادی ادامه داد: برخی کشــورها هســتند کــه رنگ و بویی از 
دموکراسی و برگزاری انتخابات نبرده اند؛ اما از آنجا که شریک همین 
کشورهای غربی به ظاهر مدافع حقوق بشر هستند، مصون از هرگونه 

انتقاد، قطعنامه و یا مکانیزم گزارشگری هستند.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری 
اســالمی ایران با اشــاره به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای 
غربی در حوزه های گوناگون و به ویژه در حوزه مهاجران و پناهندگان، 
اظهار داشــت: به دلیل رویکردهای سیاســی حاکم بر حقوق بشر و 
انحصارگرایی در شورای حقوق بشر و سایر مکانیزم های بین المللی 
حقوق بشری، اجازه داده نمی شود که پرونده ای در مورد آن ها طرح 
و یا گزارشــگری در مورد آن ها نصب و یا قطعنامه حقوق بشــری در 

مورد آن ها صادر شود.
وی تصریح کرد: قطعنامه ای که علیه جمهوری اسالمی ایران هر سال 
مطرح می  شود و امسال نیز در مجمع عمومی مطرح شد و با رای ضعیفی 
به تصویب رسید، توسط یکی از بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر یعنی 
کانادا معرفی شده  است. نیازی به گفتن نیست که کانادا چه میزان و 
به طور گسترده نه تنها حقوق شهروندان خود بلکه حقوق سایر مردم را 
نیز نقض می کند؛ به طور مثال بیش از 400 هزار ایرانی در کانادا حضور 
دارند که به دلیل عدم روابط سیاسی، تاکنون کانادا مانع خدمات رسانی 
کنسولی به آنان شده است؛ آیا این نقض حقوق مردم و نقض حقوق 

400 هزار ایرانی محسوب نمی شود؟
غریب آبادی در ادامه با اشاره به نقض گسترده حقوق مردمان بومی و 
موضوع نسل کشــی کودکان بومی در مدارس تحت حاکمیت کلیسا 
کانادا، عنوان کرد: متاسفانه این کشور که خود از ناقضان اصلی حقوق 
بشــر اســت، خود را جزو مدعیان اصلی حقوق بشر جلوه می دهد؛ لذا 
تا زمانی که چنین رویکردهای دوگانه و سیاسی بر حقوق بشر حاکم 

است، قربانی فقط و فقط حقوق بشر است.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد حقوق بشــر جمهوری 
اسالمی ایران در ادامه در خصوص انگیزه ها و محتوای قطعنامه گفت: 
این قطعنامه سراسر از ادعاهایی است که عموما مبنایی ندارند و به دور 
از واقعیت هاست. وقتی ما منتقد و معترض به مکانیزم گزارشگری و 

قطعنامه هستیم، این بر مبنای منطق و اصول مشخص است.
وی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون 
در جهت احقاق حقوق مردم همواره رو به جلو حرکت کرده  است و اگر 
بخواهیم هر سال را با سال گذشته مقایسه کنیم، حقوق ملت و حقوق 
عامه جایگاه واالتری در سیاست ها، برنامه ها، مقررات و قوانین کشور 
پیدا کرده است.غریب آبادی با اشاره به اهتمام جدی قوای سه گانه به 
موضوع حقوق ملت بزرگ ایران، اظهار داشت: مسئوالن و دستگاه های 
حکومتی همه به دنبال رســیدگی به مشــکالت شهروندان هستند؛ 
البته مشــکالتی هم وجود دارد که بخشــی از آن ها ناشــی از موضوع 
تحریم هاســت. متاسفانه در همین قطعنامه هیچ توجهی به موضوع 
تحریم ها نشده  است؛ در حالی که جمهوری اسالمی ایران بزرگترین 

قربانی تحریم است.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد حقوق بشــر جمهوری 
اســالمی ایــران در ادامــه عنوان کرد: رژیم آمریــکا بنابر اذعان خود 
بی ســابقه ترین نظام تحریمی را علیه مردم ایران وضع کرده  اســت؛ 
امــا در ایــن قطعنامه هیچ اثری از محکومیت تحریم های یک جانبه و 
غیرقانونی علیه مردم ایران دیده نمی شود؛ به زعم آنان حقوق بشر صرفا 
حقوق چند زندانی است که کشورهای غربی از آن ها به دلیل جرایمی 
که علیه مردم و یا کشور خودشان مرتکب شده اند، حمایت می کنند. 
آیا حقوق میلیون ها ایرانی که در اثر تحریم های یکجانبه، نرســیدن 
دارو، تجهیزات پزشــکی و ســایر موارد که نقض می شود، نقض حقوق 

بشر محسوب نمی شود؟
وی بــا بیــان اینکــه در قطعنامه صادره هیــچ  توجهی به موضوع 
تروریسم نشده است، اذعان کرد: جمهوری اسالمی ایران 17 هزار 
قربانی تروریسم دارد و همچنان از مردم عادی و نیروهای انتظامی، 
قربانی ترور گروه های مختلف تروریستی هستند که توسط همین 

مدعیان حقوق بشر حمایت می شوند.
غریب آبــادی در ادامــه گفت: با این حــال، همه این ها برای ما دلیلی 
محســوب نمی شــود که به حقوق بشــر توجهی نکنیم. اعتقاد ما این 
است که حتی اگر تعهدات بین المللی هم نداشتیم، به دلیل مقررات و 
قوانین و الزامات دینی و اسالمی ملزم به حمایت از حقوق مردم هستیم 
و باید از حقوق بشر حمایت کنیم و این حقوق را ارتقاء و ترویج دهیم.
دبیر ســتاد حقوق بشــر با بیان اینکه مبانی قطعنامه اخیر به دور از 
واقعیت های موجود است، گفت: در این قطعنامه از حجم اعدام ها در 
ایران انتقاد شده  است. باید توجه داشت که موضوع ممنوعیت اعدام، 
یک پدیده غربی اســت. آیا اگر مجازات اعدام در قوانین کشــورهای 
غربی لغو شده، باید به تمامی کشورها تسری پیدا کند و یک استاندارد 
جهان شــمول شــود؟ حداقل 55 کشور همچنان مجازات اعدام را در 
قوانیــن خود حفظ کرده اند. اینکه کشــورهای غربی به دنبال جهان 
شمولی استانداردهای خود هستند، مغایر حقوق بشر بشر و احترام به 

اصل تنوع فرهنگی و قوانین ملی کشورهاست.
غریب آبادی با اشاره به کاهش قابل توجه مجازات های اعدام با اصالح 
قانون مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: حتی آمارهای منتشره از سوی 
غربی ها که از طریق مطبوعات و سازمان های غیردولتی حقوق بشری 
غربی ها انتشــار پیدا کرده نیز داللت بر این دارد که مجازات اعدام در 
ایران به طرز چشــم گیری کاهش پیدا کرده اســت، اما هیچ توجهی به 

این واقعیت نشده است.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد حقوق بشــر جمهوری 
اسالمی ایران در ادامه گفت: موضوع دیگری که در این قطعنامه مطرح 
شــده، مجازات اعدام برای افراد زیر 18 ســال است. باید توجه داشت 
که هیچ تعهد بین المللی الزام آوری وجود ندارد که افراد زیر 18 سال 
مجازات اعدام دریافت نکنند. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک 
تصریح شــده که ســن کودک 18 ســال است، مگر اینکه قوانین ملی 

کشورها سن دیگری را تعیین کنند.
وی با بیان اینکه در جمهوری اسالمی ایران سن کودک تعریف دیگری 
پیدا کرده است، گفت: اگر فردی زیر 18 سال جرمی را مرتکب شود که 
مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی 
هم با تعهدات بین المللی ما ندارد. از سوی دیگر، نکته قابل توجه این 
است که تعداد افراد زیر 18 سال که به مجازات اعدام محکوم می شوند، 

بسیار بسیار انگشت شمار و معدود است.
وی در پایان با بیان اینکه قطعنامه صادره مبتنی بر واقعیات نیست 
بلکه مبتنی بر اقدامات کامال سیاسی است، گفت: جمهوری اسالمی 
ایران به اقدامات خود در جهت ارتقاء حقوق بشــر و حقوق مردم 
ادامه خواهد داد و تحت تاثیر اقدامات سیاســی ســایر کشــورها و 
سازوکارها قرار نخواهد گرفت؛ اما این رویکردهای سیاسی و دوگانه 
را به رخ مدعیان حقوق بشر خواهیم کشید و به آن ها متذکر خواهیم 
شــد که حقوق بشــر، یک موضوع سیاسی نیست که از آن استفاده 
دوگانه شــود و بخواهند علیه برخی کشــورها از آن به عنوان ابزار 
اســتفاده کنند و در مورد برخی کشــورها و یا نقض حقوق مردم 

خود نیز سکوت کنند.
گفتنی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 78 رأی موافق، 
31 رأی مخالف و 69 رأی ممتنع قطعنامه ای ضدایرانی درباره آنچه 

»وضعیت حقوق بشر در ایران« خوانده شده، به تصویب رساند.

گزارش

فرمان دوباره رئیسی: 

تعطیل کردن واحد های تولیدی از سوی بانک ها؛ ممنوع

دستیابی ایران و 4+1 
به پیش نویسی جدید

ادامهگفتوگوها
وقفهایحدود1۰روز پساز

ایران و 1+4 به پیش نویس جدیدی که در 
آن نظرات ایران اعمال شــده است، دست 
یافتند که در صورت نهایی شدن، این متن 
مبنای رایزنی های آتی قرار خواهد گرفت.
 منابع نزدیک به مذاکرات اعالم کردند که 
گفت وگوها پس از وقفه ای حدود 10 روزه 

از سر گرفته می شود.
با وجود جوسازی برخی مقامات اروپایی و 
رسانه های این کشور در چند هفته گذشته، 
دو طرف توانســته اند به نقاط مشــترک 
قابل توجهی دســت یابند.  هیأت های سه 
کشــور اروپایی در حالی برای مشــورت به 
پایتخت های خود بازمی گردند که در متون 
مذاکراتی  پیشــرفت های مهمی به دست 
آمده اســت. باید دید کشورهای اروپایی و 
آمریکا در بازگشت از پایتخت ها رویکردی 
ســازنده در پیش خواهند گرفت تا توافق 
در زمانی کوتاه قابل دسترس شود یا خیر.
بــه نظر ایــن دور از مذاکرات در تثبیت و 
به رســمیت  شناخته شــدن خواسته های 
ایــران نتیجه ای موفقیت آمیز نســبت به 
مذاکرات  8 آذر داشته و به پیشرفت های 
قابل قبول در زمینه نگارش متن منتهی شد 
و چشــم اندازی نسبتا مثبت برای موفقیت 

تالش های دیپلماتیک ایجاد کرد.

کرات برجامی به معیشت مردم   مذا
گره نخورده است

بودجه14۰1بدونتوجهبه
نتیجهبرجامبستهشدهاست

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت:بودجه ســال 1401 
بدون توجه به نتیجه برجام بســته شــده 
و معیشــت مردم اینبار بــه مذاکرات گره 
نخورده است.محمود عباس زاده مشکینی 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
آخریــن وضعیت مذاکرات برجامی ایران و 
طــرف های غربی، گفت: طرف های غربی 
همچنان زیر بار تعهداتی که در برجام داده 
بودند نمی روند که این موضوع مذاکرات را 
بــا چالش مواجه می کند.وی با بیان اینکه 
ایران مذاکرات را با فرض اینکه طرف های 
غربی زیر بار تعهدات خود نروند و به تحریم 
ها ادامه بدهند، آغاز کرده اســت، افزود:در 
حال حاضر نیز کشور را بدون اعتنا به طرف 
های غربی و با ظرفیت های داخلی اداره می 
کنیم و دیپلماسی خود را در سبد 4 کشور 
اروپایی قرار نداده ایم.نماینده مشکین شهر 
در مجلس با بیان اینکه سیاســت خارجی 
که دولت ســیزدهم در پیش گرفته برقرار 
ارتبــاط متوازن با تمام کشــورهای جهان 
البته بدون رژیم صهیونیســتی است، ادامه 
داد: حتی بودجه ســال 1401 بدون توجه 
به نتیجه برجام بســته شــده و معیشــت 
مردم اینبار به مذاکرات گره نخورده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلس با تاکید براینکه برخالف 
دولت گذشــته، دولت سیزدهم زلف اداره 
کشور را به مذاکرات گره نزده است و اصرار 
مجلس نیز به همین موضوع بوده اســت، 
عنوان کرد: در این مسیر هم مجلس به جد 
نظارت خواهد داشــت تا مذاکرات به این 

سمت و سو نرود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 

الیحهبودجه14۰1 در
شدهاست اتکابهنفتکمتر

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره 
به اصالح ســاختار بودجــه 1401، گفت: 
برخی از پارامترهای اصالح ساختار بودجه 
در این الیحه رعایت و اعمال شده است اما 
این اصالحیه ها هنوز هم باید در ســاختار 
بودجه اعمال شود.ســیدناصر موســوی 
الرگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اسالمی درباره الیحه بودجه سال 
آینده دولت، اظهار داشت: با توجه به تحریم 
های ظالمانه ای که علیه کشورمان اعمال 
شده است و همچنین این بدهی هایی که 
دولت قبل برای این دولت به ارث گذاشته 
است بودجه سال آینده یک بودجه انقباضی 
بسته شده است.وی ادامه داد: الیحه سال 
آینده با تمام مشــکالتی که در خود دارد 
نمی تواند تمام مسائل و مشکالت کشور را 
حل کند زیرا این مشکالت و حل آنها زمان 
زیادی می طلبد.عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلــس گفت: یکــی از تفاوت های الیحه 
ســال آینده با لوایح گذشــته نبود کسری 
بودجه در الیحه دولت است. یعنی در الیحه 
دولت دیگر شــاهد کســری بودجه با ارقام 
باال نخواهیم بود؛ زیرا این الیحه به گونه ای 
بسته شده است که منابع پایداری در درون 

خود دارد.

هدف غرب از مذاکرات؛

توافقخوب
راهبردیایران!؟ یامهار

 برجــام 2021 از نظــر غرب توافقی اســت که 
فعالیت های هســته ای ایــران را حتی بیش از 
برجام 2015 محدود کرده و هیچ گونه امتیازات 
پایداری که بتواند منشاء تغییر معنی دار وضعیت 
اقتصادی، سیاســی و مناسبات منطقه ای ایران 

شود را تامین نخواهد کرد.
  راهبرد اعالم شده آمریکا، مهار چین و کاهش 
تمرکز بر منطقه غرب آسیا است و برای تحقق 
آن ناگزیر است که به سطحی از کاهش تنش 
در منطقه دســت یابد تا هم نیازی به حضور 
گســترده نظامی در حوزه غرب آسیا و به ویژه 
خلیج فارس نداشته باشد و هم به صورت کامل 
احساس نیاز شرکایش در خلیج فارس نسبت 
به ضرورت نقش آفرینی واشــنگتن در منطقه 

از میان نرود.
آمریــکا ضمــن آنکه به دنبــال کاهش حضور 
نظامی در منطقه است به هیچ وجه نمی خواهد 
از منافع حاصل از فروش ســالح به کشــورهای 
حوزه خلیج فارس چشم پوشــی کند، لذا تالش 
می کند ســطحی از تهدیدات و تنش که الزمه 
وابستگی نظامی کشورهای منطقه به آمریکاست 

همچنان وجود داشته باشد.
اروپا به ویژه انگلیس و فرانسه نیز به شدت به دنبال 
جایگزین شدن به جای آمریکا در منطقه هستند 
و تالش می کنند اقتصاد آســیب دیده خود را از 
طریق دستیابی به بازار پرسود فروش سالح در 

منطقه بازسازی کنند.
قرارداد اخیر نظامی فرانســه بــا امارات و تداوم 
فروش ســالح از ســوی انگلیس و فرانســه به 
عربستان با نادیده گرفتن فشارهای حقوق  بشری 

و... در موضوع یمن شاهدی بر این مدعا است.
از سویی؛ اسرائیل به شدت نگران خروج آمریکا از 
منطقه است و تالش می کند به هر شکل ممکن 
شرکای غربی خود را در منطقه حفظ کند تا در 

برابر جبهه مقاومت تنها نماند.
از ســوی دیگــر؛ با خروج ترامــپ از برجام و به 
دنبــال آن واکنــش قانونی ایــران در کاهش 
تعهدات هسته ایش در برجام و تداوم پیشرفت 
در برنامه صلح آمیز هسته ای، آمریکا، اروپا و رژیم 
صهیونیستی ضمن آنکه نگران توسعه این روند 
هســتند از اینکه فشــار ناشی از تحریم ها باعث 
محدود شــدن اقتصاد ایران و ایجاد تنگناهای 
معیشتی برای مردم و نارضایتی های اجتماعی 
شده، احساس پیروزی می کنند و نمی خواهند به 
سادگی امکان تغییر چنین شرایطی فراهم شود.

آمریکا و اروپا به دنبال محدودســازی ایران در 
توسعه فعالیت های صلح آمیز هسته ای هستند و 
از این رو مذاکرات وین را بستری برای تحقق این 
رویکرد می دانند، ضمن آنکه به خوبی می دانند که 
اگر وفق توافق برجام که در سال 2015 به امضاء 
رســید به ارائه حداقل های امتیازات اقتصادی و 
به ویژه برداشته شدن تحریم ها رضایت بدهند 
زمینه گشایش اقتصادی در ایران ایجاد می شود 
و اولین و در دسترس ترین نتیجه آن شروع مجدد 
همکاری های همه  جانبه اقتصادی و تجاری ایران 
با کشــورهای همسایه خواهد بود یعنی همان 
ظرفیت هایی که اروپا و آمریکا بر سر بهره مندی 

بیشتر از آن با هم رقابت دارند.
نگرانی آمریکا و اروپا در مورد رفع موانع همکاری 
اقتصادی ایران با کشــورهای همسایه دارای دو 
وجه اصلی است که در آن با هم اشتراک دارند:

اول؛ ایجاد بسترهای کاهش ناامنی و افزایش ثبات 
منطقه ای که به طور قطع زمینه ساز شکوفایی 
ظرفیت های اقتصادی سرشار در منطقه و کاهش 

وابستگی های فرامنطقه ای است.
دوم؛ عدم امکان پیگیری سیاست ایران هراسی 
که شاه کلید فروش سالح و تجهیزات نظامی و 
حضور گسترده مستشاران و نظامیان غربی در 

منطقه است.
در این میان رژیم  صهیونیستی نیز که با بهره گیری 
از سیاست ایران هراسی غرب به دنبال ایجاد جای 
پا برای خود در منطقه اســت و گام های اولیه را 
نیز در این مسیر برداشته، به شدت نگران تغییر 
وضعیت و از دست رفتن زمینه های توسعه حضور 

امنیتی و اطالعاتی خود در منطقه است.
مجموعــه عوامل فوق شــرایطی را پدید آورده 
کــه طی آن اگرچه نیاز بــه مذاکره برای ایجاد 
محدودیت در فعالیت های هسته ای صلح آمیز 
ایــران بــه اصلی غیرقابل اجتناب برای آمریکا و 
اروپا تبدیل شــده اما نمی خواهند به دالیلی که 
ذکر آن رفت، با ارائه امتیازات اقتصادی حتی به 
میزان توافق سال 2015، امکان افزایش تحرکات 
اقتصادی و سیاسی ایران در سطح منطقه ای و 

بین المللی فراهم شود.
تناقض هایی که از آغاز دور جدید مذاکرات میان 
ایــران و 1+4 به ویژه در حــوزه اظهارنظرهای 
رسانه ای و صدور بیانیه های عجیب که به گفته 
اولیانوف نماینده روســیه در مذاکرات به قدری 
نامعقول است که گویی این کشورها برای اولین بار 
اســت که پشت میز مذاکره نشسته اند، همگی 
از تالش غرب برای پیشــبرد راهبردی پیچیده 
خبــر می دهد که طبیعتا در ذات خود بســیار 

نامتجانس است.

رئیس جمهور با بیان هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی را تعطیل کند. بانک ها اگر جایی را 
تملک می کنند باید یا خودشان آنجا را راه اندازی کنند و یا سریعا به افراد توانمند واگذار کنند.

 ســیدابراهیم رئیســی صبح روز جمعه 26 آذرماه  از کارخانه ریســندگی خوش ریس که به 
مدت 8 سال تعطیل شده است بازدید کرد. رئیسی با انتقاد از تعطیلی این واحد تولیدی گفت: 
هر چه زودتر این کارخانه با همت و پیگیری فعال شود.رئیس جمهور با بیان اینکه تعطیلی 
چنین واحد های تولیدی انسان را رنج می دهد چرا که متاسفانه این ثروت معطل مانده است، 
خاطر نشان کرد: بانک ها اگر جایی را تملک می کنند باید یا خودشان آنجا را راه اندازی کنند 
و یا سریعا به افراد توانمند واگذار کنند. وی تاکید کرد: هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی 
را تعطیل کند. اقدامی که در مورد این واحد تولیدی شده است تعطیل کردنتولید و اشتغال 
در کشور است، چه کسی پاسخگوی 8 سال بیکاری کارگران این واحد تولیدی خواهد بود؟
رئیسی به منظور احیای مجدد این واحد تولیدی و راه اندازی آن دستورات الزم را صادر کرد. 

کارخانه خوش ریس در سال 82 افتتاح شده بود که با دارا بودن 300 کارگر از جمله 120 
کارگر زن، از ســال 92 توســط بانک تملک و تعطیل شــده است. رئیسی، پیش تر و 13 آبان 
امسال نیز هشدار داده بود که »هیچ بانکی حق ندارد برای مطالباتش، کارخانه ای را تعطیل 
کند«. در ادامه برنامه های سفر به استان یزد از یکی از کارگاه های احیای بناهای تاریخی 
این شهر دیدن کرد.رئیس جمهور مردم یزد را مردمی خیر دانست و خاطر نشان کرد: ایرانی 
هایی که خارج از کشــور ســاکن هســتند همانطور که در بحث سالمت عالقه مند به کمک 
برای کشور بودند برای کمک به میراث فرهنگی هم مشتاق هستند.رئیسی افزود: بهترین 
روش برای احیای بافت های ســنتی و فرســوده روش احیا به کمک خود مردم اســت که به 
جای زحمت برای آنها خودشان اینکار را انجام دهند.این مجموعه سالها پیش یک کارخانه 
تولیدی بوده که با انتقال تجهیزات این واحد به شهرک صنعتی یزد بنای آن در حال تخریب 

بود که با سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار است به هتل سنتی 5 ستاره تبدیل شود.

اخبار سیاسی
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تومانمیرسد به۷۰۰تا۸۰۰هزار آیایارانهخانوار

سه یارانه نقدی در راه است 
آن طور که از ســخنان مسووالن و اعداد 
و ارقام بودجــه 1401 برمی آید، دولت 
در ســال آینده سه یارانه نقدی به مردم 
پرداخــت خواهــد کــرد؛ یارانه نقدی، 
معیشتی و یارانه حذف ارز 4200 تومانی.

در حقیقت ســال آینده شرایط پرداخت 
یارانه ها تغییر می کند؛ این را می شــود 
هــم در الیحــه بودجــه 1401 و هم در 
اظهارات رییس ســازمان برنامه و بودجه 
مشــاهده کرد. دولــت در الیحه بودجه 
ســال آینده، تغییــر مکانیزم تخصیص 
ارز 4200 تومانــی را پیش بینــی کرده 
اســت. بر این اســاس، در الیحه بودجه 
در خصوص هدفمندی یارانه ها پیشنهاد 
پرداخت 100 هزار میلیارد تومان یارانه 
جدید در ســال آینــده به مردم در ازای 
اصالح ارز 4200 تومانی و جبران اصالح 
نرخ کاالهای اساســی، دارو، یارانه نان و 
خرید تضمینی گندم آمده اســت.به این 
ترتیب، کل یارانه پرداختی در سال آینده 
طبق این الیحه 336 هزار میلیارد تومان 
پیشنهاد شده که 73 هزار و 800 میلیارد 
تومان آن یارانه نقدی و معیشــتی است.

آن طور که رییس سازمان برنامه و بودجه 
دوشــنبه گذشــته در نشســت خبری 
درباره پرداخت رقم یارانه  ریالی در ازای 
حذف ارز ترجیحی در ســال بعد، گفته: 
متوســط پرداختی یارانه ناشی از حذف 
ارز 4200 تومانــی بین 90 تا 120 هزار 
تومان خواهد بود و این مســاله براساس 
وضعیت دهک ها در جلسات کارشناسی 
تعیین خواهد شــد.بنا به اعالم مســعود 
میرکاظمی، جریان به نحوی خواهد بود 
که قدرت خرید حدود پنج دهک پایین 
افزایش یافته و دهک های باال که ســرانه 
مصرف باالتری دارند، پول بیشتری خرج 

خواهند کرد. 

راهاست یارانهجدیددر
در این میان، یکی از اعضای کمیســیون 
برنامــه و بودجــه مجلس با اســتناد به 
الیحــه بودجه ســال آینــده، گفته که 
دولــت با حذف ارز 4200 تومانی، یارانه 
جدیــدی پرداخــت می کند، پس عمال 
تفاوتی بــرای مصرف کننــده نخواهد 
داشــت.جعفر قادری با اشاره به جزئیات 
الیحه بودجه 1400، عنوان کرده؛ دولت 
برای حذف ارز 4200 تومانی 100 هزار 
میلیــارد تومان در نظر گرفته تا با حذف 
ارز 4200 تومانــی یارانــه به دهک های 
اول تــا هفتم پرداخت کند. چهار دهک 
اول ماهانه حدود 120 هزار تومان و سه 
دهک بعدی ماهانه حدود 90 هزار تومان 
مــازاد بر یارانــه قبلی دریافت می کنند.
او مجــددا تاکید کرده؛ دولت ارز 4200 
تومانــی را حذف کــرده، اما به جای آن 
حــدود 100 هــزار میلیارد تومان یارانه 

جدید پرداخت می شــود. پس نگرانی از 
بابت حذف ارز 4200 تومانی وجود ندارد، 
چون دولت آن را در جای دیگر پرداخت 
می کنــد و قــدرت خرید مــردم حفظ 
می شود.حجت االسالم سید محمدرضا 
میرتاج الدینی، نایب رییس کمیســیون 
برنامه و بودجه نیز درباره حذف ارز 4200 
تومانی گفته؛ دولت ارز 4200 تومانی را به 
جز گندم و دارو حذف کرده و راهکارهایی 
بــرای جبران قدرت خرید مردم در نظر 
گرفتــه اســت. یعنی آن مقــدار که ارز 
ترجیحی برداشــته می شود، متناسب 
بــا آن یارانه به جامعه هدف داده شــده 
و یارانــه نقدی افزایش پیدا می کند.وی 
تاکید کرده؛ این موضوع تورم زا نیســت، 
بنابرایــن می تــوان گفت که با حذف ارز 
ترجیحی و کنترل های مناســب دولت، 
تــورم به وجود نمی آید. در این میان اما، 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم 

به حذف یارانه پردرآمدها در سال آینده 
شــده است. براساس الیحه بودجه سال 
1401، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با همکاری ســازمان هدفمندســازی 
یارانه ها و با اســتفاده از پایگاه اطالعات 
رفاه ایرانیان موظف است حداکثر ظرف 
مدت 3 ماه پس از ابالغ این قانون، ضمن 
دهک بندی درآمدی تمامی خانوارهای 
یارانه بگیر از طریق شاخص های متقن و 
ثبتی قابل اتکا، نســبت به حذف یارانه 
نقــدی و طــرح معیشــتی خانوارهای 
پردرآمــد اقدام تــا منابع حاصل صرف 
پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشــار 
آســیب پذیر با اولویت خانوارهای تحت 
پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی 
شــود.با توجه به این اظهــارات، به نظر 
می رسد که در سال آینده سه نوع یارانه 
نقــدی، معیشــتی و حــذف ارز 4200 
تومانی به حســاب خانــوار واریز خواهد 

شد.آن طور که جعفر قادری گفته، دولت 
برای حذف ارز 4200 تومانی 100 هزار 
میلیــارد تومان در نظر گرفته تا با حذف 
ارز 4200 تومانــی یارانــه به دهک های 
اول تــا هفتم پرداخت کند. چهار دهک 
اول ماهانه حدود 120 هزار تومان و سه 
دهک بعدی ماهانه حدود 90 هزار تومان 
مازاد بر یارانه قبلی دریافت می کنند.در 
این میان، احتماال یارانه نقدی دهک های 
هشتم، نهم و دهم حذف می شود. یعنی 
سه دهک درآمدی باالی جامعه و افرادی 
کــه حقوق ماهانه آنها باالی 5 میلیون و 
400 هــزار تومان اســت.در حال حاضر 
محاســبات مختلفــی از میــزان یارانه 
پرداختی ســال آینده خانوار منتشــر 
می شــود. براساس یکی از گزارش هایی 
که در روزنامه شــرق منتشر شده بود، با 
توجه به مبلغ ثابت یارانه 45 هزار و 500 
تومانی به هر فرد، یک خانوار چهار نفره 
در هر دهکی که باشد، ماهانه 182 هزار 
تومــان یارانه نقدی دریافت می کند. جز 
ایــن، یک خانوار چهار نفره ماهانه 172 
هزار تومان یارانه معیشتی یا یارانه بنزین 
دریافت می کنند. حاال قرار اســت یارانه 
جدیدی هم به حساب این خانوارها واریز 
شود. مبلغ یارانه جدید برای یک خانوار 
چهار نفره 480 یا 360 هزار تومان است.

با توجه به این که این یارانه قرار است به 
دهک های پایین درآمدی پرداخت شود، 
می تــوان گفت خانوارهای 5 تا 7 دهک 
اول جامعه هر سه این یارانه ها را دریافت 
می کنند.پــس یک خانوار چهار نفره که 
در دهک اول تا چهارم قرار دارد، ســال 
آینده در مجموع 834 هزار تومان یارانه 
می گیــرد. یک خانــوار چهار نفره که در 
دهک پنجم تا هفتم قرار دارد 714 هزار 

تومان یارانه نقدی می گیرد.

بورسبدترینبازار
هفتهگذشتهبود

بورس در هفته ای که گذشــت بدترین 
بــازار از لحاظ بازدهی بود. بورس هفته 
گذشــته شــیب نزولی زیادی داشت. 
شــاخص کل بورس حدود چهار درصد 
کاهش داشت.شاخص بورس هفته سوم 
آذر را در کانال یک میلیون و 349 هزار 
واحد به پایان رساند، اما در هفته پایانی 
آذر بــه یــک میلیون و 293 هزار واحد 
رســید.پیمان حدادی، کارشناس بازار 
سهام در این باره گفت: در هفته ای که 
گذشت در سهم ها، شاخص کل و ارزش 
معامالت کاهش داشــتیم. بازار تحت 
تاثیــر الیحه بودجه 1401 و هیجانات 
منفــی در معامالت گــروه خودرو قرار 
گرفت. به نظر می رســد در هفته جاری  
شــاخص کل در محدوده یک میلیون و 
280 هزار واحد حمایت خواهد شد.وی 
ادامــه داد: اگر در روند مذاکرات اتفاق 
خاصــی نیفتد انتظــار داریم در هفته 
جاری  افزایش ارزش معامالت را شاهد 
باشیم. اکثر ســهم های بزرگ بازار که 
ســهم عده ای نیز در تغییرات شاخص 
کل دارنــد در حمایت های خوبی قرار 
گرفتند.حدادی خاطرنشــان کرد: بازار 
مقــداری از اثرات منفی الیحه بودجه، 
فاصله گرفته اســت. به نظر می رسد که 
در هفته جاری  بر عوامل مثبت بودجه 
بر بازار ســرمایه تمرکز خواهد شــد و 
حواشــی مرتبط با بودجه هفته جاری  
اثر به مراتب کمتری نسبت به این هفته 
داشته باشــد.قیمت دالر نوسان کمی 
داشــت. نرخ ارز در صرافی های بانکی 
حــدود یک درصد کاهش داشــت و از 
نوسان های هیجانی هفته های گذشته 
فاصله داشــت.روز پنجشنبه که قیمت 
دالر بــا ثبات همراه بود، قیمت دالر در 
روز چهارشنبه دو روند متفاوت داشت. 
در معامالت ابتدای روز روند افزایشی را 
ثبت کرد و در ادامه معامالت با منتشر 
شــدن برخــی از اخبار رونــد نرخ ارز 
افزایشــی شــد.یکی از اخباری که روز 
چهارشنبه در بازار ارز اثرگذار بود، خبر 
وزیــر امور خارجه درباره توافق ایران و 
آژانس بــود. وزیر امور خارجه از توافق 
میــان ایــران و آژانس خبر داد و گفت: 
طرف های مقابل پذیرفته اند متن های 
پیشــنهادی جدید ایران هم روی میز 
باشد.او در روز سه شنبه اعالم کرد که به 
توافق خوبی با آژانس دست پیدا کردیم 
کــه می تواند برخی نگرانی های ادعایی 
درخصوص برنامه هســته ای صلح آمیز 
ایــران را بر طــرف کند و تداوم بیش از 
پیــش همکاری های متقابل با آژانس را 
به دنبال داشته باشد.با پیش رو داشتن 
روز های پایانی آذر باید دید معامله گران 
بازار ارز چه واکنشی به این اخبار نشان 
می دهند.قیمت طال در هفته ســوم آذر 
یــک میلیون و 309 هــزار تومان بود، 
امــا در روز گذشــته 25 آذر به قیمت 
یک میلیون و 299 هزار تومان رســید. 
قیمت سکه در بازار کانال 13 میلیون را 
حفظ کرد و حتی نسبت به هفته گذشته 
حــدود 0٫25 درصد نشــبت به هفته 
ســوم آذر رشد داشت.علی طباطبایی، 
کارشناس بازار های مالی درباره کاهش 
اونــس جهانی توضیــح داد: اونس طال 
از شــاخص دالر پیــروی می کند. اگر 
شاخص دالر تقویت شود و قدرت بگیرد 
اونس جهانی طال روند نزولی می گیرد.
او با اشــاره بــه اینکه طال در چند دهه 
گذشــته دارایی امن به شمار می رفت 
توضیــح داد: برخی از سیاســت های 
آمریــکا به دنبال تقویت دالر اســت و 
بــه همین منظور اونس جهانی در چند 
روز گذشته روند نوسانی به خود گرفته 
اســت.این کارشــناس، افزایش اونس 
جهانی و رســیدن به نقــاط مقاومتی 
را نیازمند بــه وجود آمدن بحران های 
مالی در آمریکا و ضعیف شدن شاخص 
دالر می داند.او در ادامه گفت: به دنبال 
تقویــت شــاخص دالر آمریکا برخی از 
بازار هــا همچون قیمــت نفت و اونس 
طال با روند نزولی همراه می شــود. بازار 
مقــداری از اثرات منفی الیحه بودجه، 
فاصله گرفته اســت. به نظر می رســد 
کــه در هفته جاری  بــر عوامل مثبت 
بودجه بر بازار ســرمایه تمرکز خواهد 
شــد و حواشــی مرتبط با بودجه هفته 
جاری  اثر به مراتب کمتری نســبت به 
این هفته داشته باشد. با پیش رو داشتن 
روز های پایانی آذر باید دید معامله گران 
بازار ارز چه واکنشی به این اخبار نشان 

می دهند.

وزیر اقتصاد:

منافعاقتصادیمعادن
مردم نبایدبهضرر

وزندگیآنهاتمامشود
وزیر اقتصاد با اشــاره به اعتراض های مردم 
به بهره برداری از معادنی که حیات مردم را 
دچار اختالل می کند، گفت: نفع اقتصادی 
معــادن نباید به ضرر مردم و زندگی آن ها 
تمام شــود. احســان خاندوزی در سفر به 
شهرســتان بهابــاد در دیــدار با مردم این 
شهرســتان که به بهره بــرداری از معدن 
همیجان معترض هســتند، اظهار داشت: 
اخــذ هر تصمیمی برای معدن همچنان با 
نــگاه بلندمدت صورت می گیرد.وی بیان 
کرد: هویت سنتی و روستایی و بافت های 
فرهنگی به هیچ وجه نباید در بهره برداری 
از این معدن در حاشــیه قــرار گیرد.وزیر 
اقتصــاد عنوان کرد: منافع اقتصادی نباید 
به ضرر مردم و بافت شــهر و روســتا تمام 
شــود و خواسته های مردم و حفظ محیط 
زیست و زندگی مردم باید در اولویت باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور:

افزایشقیمتخودرو
قانونیاست

معاون قضایی دادســتان کل کشور با اشاره 
بــه ابهامــات اخیر دربــاره افزایش قیمت 
خــودرو،  گفت: دادســتانی کل به موضوع 
ورود و با مالحظه مستندات صحت قانونی 
تصمیمات تنظیم بازار را احراز کرد.ســعید 
عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور 
با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ابهامات 
قانونی افزایش قیمت محصوالت کارخانه، 
دو خودروســاز بزرگ از سوی ستاد تنظیم 
بازار کشــور، گفت: دادســتانی کل کشور 
ســریعاً بــه موضــوع ورود و بــا مطالبه و 
مالحظه دالیل و مستندات و بررسی دقیق و 
استعالم از مسئولین ذی ربط صحت قانونی 
تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز کرد.
به گفته معاون قضائی دادستان کل کشور، 
تصمیمات اخیر علی رغم میل باطنی دولت 
در افزایش قیمت ها صرفاً به دلیل شــرایط 
خــاص و در راســتای حمایــت از تولید و 
تضمین اشتغال پایدار ده ها هزار نفر کارگر 
و در موقعیت اضطرار مصوب شــده اســت.
وی گفت: امید است در آینده نه چندان دور 
شاهد رفع تضییقات و بهبود وضع معیشت 

مردم شریف و صبور ایران باشیم. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد : 

تالشوزرایاقتصادوصمت؛
الزمهبهبودمعیشت

جامعهکارگری
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: 
جایــی که باید تأثیر مثبت و مســتقیم بر 
حقوق کارگران و حقوق عامه مردم را دنبال 
کنند وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اســت که باید فکر عاجلی در این 
زمینــه بکنند.علی خدایــی در خصوص 
افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، 
گفت: جایی که باید تأثیر مثبت و مستقیم 
بــر حقــوق کارگران و حقوق عامه مردم را 
دنبال کنند وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است که باید فکر عاجلی در 
ایــن زمینه بکنند.وی بابیان اینکه تکلیف 
شورای عالی کار عمل به مواردی است که 
در قانون کار وجود دارد ازجمله ماده 41 این 
قانون که مربوط به تعیین حداقل دستمزد 
کارگران اســت، افــزود: تالش و وظیفه ما 
به عنوان نمایندگان جامعه کارگری تعیین 
حداقل دســتمزد کارگران به نحوی است 
که مقداری از مشکالت جامعه کارگری را 
حداقل در یک مقطع زمانی کاهش دهیم.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی عشایری 
دامداران اظهار کرد :  

برآوردقاچاقروزانه2۰هزارراس
دامبهکشورهایهمسایه

مدیــر عامــل اتحادیه تعاونی عشــایری 
دامداران گفت: آمار مستندی در خصوص 
قاچاق دام زنده نداریم، اما برآورد می شود 
بیــش از 20 هــزار راس دام در روز قاچاق 
شود.فضل خرم  مدیر عامل اتحادیه تعاونی 
عشــایری دامداران  گفــت: قیمت نهایی 
خرید دام توســط پشــتیبانی امور دام 62 
هزار تومان اســت کــه 53 هزار تومان آن 
بــه طور نقدی پرداخــت و 2 کیلو و 200 
گــرم هم خوراک دام داده می شــود.وی 
قیمــت خریــد هر کیلو بــره نر زنده را 62 
هــزار تومان اعالم کرد و گفت: بنابر بازدید 
صــورت گرفته، قیمت فروش هر کیلو دام 
57 تــا 58 هــزار تومان بود که با اعالم نرخ 
62 هزار تومان، عشایر آمادگی کامل دارند 
کــه دام را در اختیــار ما قرار دهند و بدین 
منظــور اعالم کردیم که هر چه ســریع تر 

شروع به پالک گذاری کنند.

خبر ویژه

رییس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران می گوید که محدودیت هایی که بر سر راه 
تخصیص ارز 4200 تومانی به وجود آمده یکی از اصلی ترین دالیل افزایش قیمت برخی از داروها 
در هفته های گذشــته اســت.محمود نجفی عرب ، اظهار کرد: وزارت بهداشــت در تامین تمام ارز 
ترجیحی مورد نیاز برای واردات دارو و مواد اولیه دارو با محدودیت هایی مواجه است و از این رو 
مسئوالن این وزارت خانه مجبور شده اند در ماه های گذشته برخی از داروها و مواد اولیه آنها را از 
فهرســت دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی حذف کنند و همین موضوع به افزایش قیمت این 
داروها در بازار منجر شــده اســت.وی با بیان اینکه با تداوم محدودیت ها در تامین ارز، نمی توان 
انتظار داشت که تمام داروها در فهرست های حمایتی قرار گیرند، بیان کرد: اگر ارز 4200 تومانی 
به شــکلی کامل تمام نیازهای وارداتی دارویی کشــور را پوشــش دهد، می توان انتظار داشت که 
قیمت این محصوالت باال نرود اما در غیر این صورت تغییر قیمت در برخی داروها غیرقابل اجتناب 

اســت.رییس کمیســیون اقتصاد ســالمت اتاق تهران با اشاره به شکل گیری برخی بازارهای سیاه 
دارویی در کشور، تشریح کرد: همانطور که در جلسه اخیر رییس جمهوری با مسئوالن بهداشتی 
کشور نیز مطرح شد، متاسفانه وقتی برخی داروها کمیاب می شود یا تقاضا برای آنها باال می رود، 
برخی افراد این محصوالت را در بازار سیاه با قیمت هایی چند برابر به فروش می رسانند و همین 
موضوع خود به عاملی برای افزایش قیمت برخی داروها منجر می شــود. وزارت بهداشــت در این 
محدودیت هــا چــاره ای جــز حفظ برخی داروها و حذف برخی دیگر نــدارد و باید این موضوع به 
شکل ساختاری مدیریت شود.نجفی عرب با بیان اینکه جز مواد اولیه، سایر حوزه های مربوط به 
دارو در شمول ارز 4200 تومانی قرار ندارند، گفت: از تجهیزات بسته بندی گرفته تا برخی مواد 
کمکی، ماشین آالت و قطعات یدکی همگی باید با ارز نیمایی تامین شوند. با توجه به تورمی که 

در کشور وجود دارد این طبیعی است که بهای این کاالها افزایش پیدا کند .

رییس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران پاسخ داد:

گرانشدند؟ چرابعضیداروها

وزیر صنعت:

بهزودیرونماییمیشود 9محور برنامهتحولصنعتخودرودر
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: برنامه ای 
در قالــب 9 محــور برای تحول در صنعت خودرو 
داریــم که همــه چالش هــا و راهکارهای آن را 
در بــر می گیــرد که این برنامه به زودی منتشــر 
می شــود.به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت »ســید رضا فاطمی امین« در نشســت 
هم اندیشــی مدیران رسانه که به میزبانی وزارت 
صمت برگزار شد اظهار داشت: خودرو از سیاسی 
ترین محصوالت و موارد حائز اهمیت در کشــور 
اســت که از یک طرف به شــدت دچار چالش و 

از طرفی دارای ظرفیت های متنوعی اســت.وی 
همچنین با بیان اینکه نحوه قیمت گذاری باید به 
گونه ای باشد که ساخت داخل مزیت داشته باشد، 
اضافه کرد: خودروسازان 115 هزار میلیارد تومان 
بدهــی و 85 هزار میلیارد تومان زیان انباشــته 
داشته اند و بیش از 200 هزار میلیارد تومان رانت 
در ایــن صنعت وجــود دارد.فاطمی امین با بیان 
اینکه 90 پروژه طی ســه ماهه اخیر در مجموعه 
وزارت صمت فعال شده است، گفت: با اجرای این 
پروژه هــا نوع حکمرانی در وزارت صنعت، معدن 

و تجــارت تغییــر می کند و از روزمرگی ها بیرون 
می آییم.وی همچنین تاکید کرد: گزارش عملکرد 
وزارتخانه را به صورت مداوم و منظم هر ســه ماه 
یکبار ارائه خواهیم داد که در همین راستا گزارش 
عملکرد فصل پاییز )ســه ماهه( به زودی منتشر 
و در دســترس عموم قــرار می گیرد.وزیر صمت 
تاکید کرد: می خواهیم نوع جدیدی از حکمرانی 
را تعریــف و پیاده ســازی کنیم کــه در این نوع 
جدید از نظرات رســانه، نخبگان و صاحب نظران 
اســتفاده خواهیم کرد.فاطمی امین با بیان اینکه 

رفتارهــای مردم و جامعه از الگوهای ذهنی آنها 
شکل می گیرد، بیان کرد: کار مشترکی را با حوزه 
رسانه به پیش می بریم تا الگوهای ذهنی مردم را 
بــه واقعیت های درون وزارت صمت پیوند بزنیم 
و واقعیت هایــی را کــه در وزارت صمت پیگیری 
می شود به درستی به افکار عمومی منتقل کنیم.  
وی گفــت: هــدف گذاری کرده بودیم تا حدود 5 
میلیارد دالر به میزان صادرات کشــور در 6 ماهه 
دوم اضافــه شــود که این هــدف گذاری در حال 

تحقق است. 

معاون وزیر راه:
بافتهایفرسودهاجرامیشود 15درصدبرنامهنهضتملیمسکندر

مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شــهری ایران از احداث 300 هزار واحد 
مســکونی در بافت های فرســوده ظرف 2 ســال ذیل طرح نهضت ملی 
مســکن خبر داد.سید محمد آئینی درباره برنامه های دولت در خصوص 
بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده اظهار کرد: آنچه برای شرکت 
بازآفرینی شهری در نظر گرفته شده این است که در 2 سال زمینه نوسازی 
300 هزار واحد فرسوده را فراهم کنیم.وی افزود: 15 درصد برنامه نهضت 
ملی مســکن در داخل بافت های فرســوده انجام می شود به این معنا که 
بازآفرینی شهری فضا را فراهم کند تا مردم وارد این جریان شوند و روند 
نوســازی بافت ها تســریع شود.معاون وزیر راه و شهرسازی برنامه شرکت 

بازآفرینی شــهری را حمایت از فرآیند نوســازی ساالنه 150 هزار واحد 
مسکونی در بافت های فرسوده عنوان و تصریح کرد: با این برنامه، ظرفیت 
تولید مسکن در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی شکوفا شود.
وی خاطرنشان کرد: 20 درصد از محدوده های شهری را بافت های فرسوده 
و سکونتگاه های غیر رسمی اشغال کرده است؛ به طور متوسط 30 درصد 
جمعیت شهری در بافت های ناکارآمد زندگی می کنند.آئینی این برنامه 
را ذیل نهضت ملی مسکن دانست و درباره تکالیف قانونی مندرج در قانون 
برنامه ششم توسعه یادآور شد: تکلیف برنامه ششم توسعه مبنی بر نوسازی 
ساالنه 270 محله و 10 درصد از بافت های فرسوده را در دستور کاری داریم 

و قرار اســت ذیل نهضت ملی مســکن، به اجرای تکالیف قانونی در برنامه 
ششم توسعه برسیم.مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: باید به این 
نکته هم توجه داشت که مالکیت واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده 
در اختیار مردم است و دولت مالکیتی بر آنها ندارد؛ میزان مالکیت مردم 
بر بافت های فرسوده بیش از 99.5 درصد است.وی با تأکید بر اینکه قانونا 
امکان ملزم کردن مردم به نوسازی امالک شخصی آنها وجود ندارد، بیان 
کرد: ما در بازآفرینی شهری به عنوان نماینده دولت در نوسازی بافت های 
فرسوده، باید بستر نوسازی بافت های فرسوده را فراهم کنیم تا خوِد مالکان 

راغب باشند ساالنه 10 درصد از بافت ها را نوسازی کنند.

کوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

توجه به ساخت پاالیشگاه اهمیت ویژه ای دارد؛

پاالیشگاهسازیایرانرویریلتوسعه
 تکمیل طرح های توســعه ای پاالیشگاه های اصفهان و آبادان، ساخت 
یک پاالیشــگاه جدید 300 هزار بشــکه ای و توســعه صنعت انتقال و 
ذخیره سازی فرآورده از جمله برنامه های دولت جدید بود؛ بدین ترتیب 
از ابتدای دولت سیزدهم برنامه ریزی برای افزایش 10 درصدی ظرفیت 
انتقال کشــور از طریق حمل زمینی انجام شــده و تکمیل طرح های 
توسعه ای پاالیشگاه های اصفهان و آبادان در اولویت برنامه های صنعت 
پاالیش و پخش قرار گرفته است.همچنین افزایش خطوط لوله انتقال 
نفت و فرآورده از دیگر برنامه های پیش روی این صنعت بوده، همچنین 
به موازات افزایش خطوط و ظرفیت ذخیره سازی در انبارها و مخازن، 
ســاخت یک پاالیشــگاه جدید در دستور کار شرکت پاالیش و پخش 

فراورده های نفتی قرار گرفته که پیشنهادهای نحوه تأمین منابع مالی 
آن نیز ارائه شده است.جلیل ساالری - مدیر عامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی اخیرا ضمن انتقاد از بعضی اقدام ها در دولت 
گذشــته، گفت: بعضی از ابالغ های دولت قبل، ســبب توقف اقدام های 
توســعه ای در صنعت پاالیش شــد و هرگونه اقدام توسعه ای در زمینه 
ذخیره سازی فرآورده، ساخت مخازن جدید و نیز توسعه خطوط لوله 
و صنعت انتقال در شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
متوقف شــده بود.وی با اشــاره به اینکه در ســال های گذشته، 4000 
نفتکش از چرخه سوخت رسانی حذف شده بود، تأکید کرد: در بحث 
ســوخت زمســتانی نیز مدیریت الزم انجام نشده و 10 تا 15 درصد از 

ظرفیت ذخیره سازی ها کاهش یافته بود. در مدت 70 روزه مدیریت در 
این شرکت افزون بر بازگرداندن نفتکش ها به زنجیره توزیع سوخت، 
2300 مخزن دار نیز به چرخه سوخت رســانی بازگردانده شد.به گفته 
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در احکام 
بودجه پیش بینی الزم برای خروج بخشی از منابع شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایران از دولت انجام شده است، درآمدهای 
حاصل از واگذاری ها به بخش خصوصی باید صرف توسعه خود صنعت 
پاالیش شــود.آمار اخیر نشــان می دهد که عملکرد پاالیش خوراک 
نفت خام و میعانات گازی در سال 1399، برابر با 2 میلیون و 45 هزار 

بشکه در روز بوده است .

آبی: کارشناسارشدمدیریتمنابع

قانون »آب« جامع نیست

کوتاه از انرژی

بین الملل

کارشناس انرژی :

بهترینروشبرایمدیریتمصرف
انرژیچیست؟

کارشــناس انرژی گفت: اســتفاده از رویکردهای 
اقتصاد رفتاری به جای سیاست های قیمتی، دارای 
اثرات بلندمدت تر و کاربردی تر در مدیریت مصرف 
انرژی است.کارشــناس مطالعات اقتصاد رفتاری 
موسسه مطالعات بین المللی انرژی در این رابطه 
با اشــاره به اینکه تدوین سیاســت ها و برنامه های 
مدیریــت مصرف انرژی در جهان قدمتی پیش از 
4 دهه دارد، گفت: این سیاســت ها در کلی ترین 
شکل به دو بخش قیمتی و غیرقیمتی طبقه بندی 
می شوند. در سیاست های قیمتی )تعدیل قیمت 
بازاری،   تغییر تعرفه ها و سیاســت های حمایتی(، 
فرض بر این اســت که با تغییر عالئم بازار،  رفتار 
 کننــدگان تحت تاثیر قــرار گرفته و صرفه جویی 
انــرژی رخ دهد.هــدی پناهی نــژاد  ادامه داد: در 
مورد سیاســت های غیرقیمتــی اگر چه به بحث 
تغییر فرهنگ مصرف اشــاره می شود اما در عمل 
بحث تدوین استانداردهای اجباری، بیشترین وزن 
را در این سیاســت ها به خود اختصاص می دهد.
پناهی نژاد با اشاره به اینکه استفاده از رویکردهای 
اقتصاد رفتاری در واقع پذیرش این نکته است که 
تغییر رفتار مصرف کننده دیگر تنها از طریق عالئم 

بازار میسر نیست، افزود: این موضوع از اینجا نشات 
می گیرد که دانش انرژی دیگر یک نظم مســتقل 
نیســت. مباحث انرژی، علــوم اجتماعی و علوم 
اطالعات با یکدیگر در این حوزه همپوشانی می یابند 
و این تعامل به ما در شناخت و مطالعه بهتر مباحث 
مربــوط به مدیریت مصرف انرژی کمک می کند.

وی تاکید کرد: در واقع بررسی چند جانبه مباحث 
انرژی به ما کمک می کند تا عالوه بر شناســایی 
کاستی های روش های قبلی برای مدیریت مصرف 
انرژی، روش های نوینی پیشنهاد دهیم که دارای 
اثرات بلندمدت تر و کاربردی تر باشند.وی  ادامه داد: 
در بخــش انرژی،  مصرف کنندگان انرژی عقالیی 
تصمیمــات مصرف انرژی را برپایه هزینه،  مزایا و 
تمامــی اطالعات داخلی و خارجی در دســترس 
می گیرند. وی  با بیان اینکه خانوارها قادر هستند 
از دو طریــق در مصرف انرژی صرفه جویی کنند، 
افــزود: اول، خانوارهــا می توانند مصرف خدمات 
انــرژی از جملــه مصرف گاز را کاهش دهند. دوم، 
آنها می توانند رفتار خرید امکانات مصرف انرژی از 
جملــه بخاری و آب گرم کن خود را اصالح کنند و 

روی کارایی انرژی سرمایه گذاری کنند.

ایران واردکننده گاز می شود؟

گاز کمبود  زنگخطر
بهصدادرآمد

هر وقت به ایام ســرد ســال نزدیک می شویم 
مصرف گاز هم در کشور افزایش می یابد به گواه 
آمارهای منتشر شده از سوی شرکت ملی گاز 
ایــران یکی از بزرگترین چالش ها در ماه های 
ســرد سال تأمین گاز بخش خانگی و صنعتی 
اســت. چند ماه پیــش جواد اوجی وزیر نفت 
پیش بینــی کرد امســال روزانه 200 میلیون 
متر مکعب کســری گاز خواهیم داشت که با 
توجه به کسری 160 میلیون متر مکعبی گاز 
در ســال گذشــته این رقم دور از انتظار نبود.
در حال حاضر ایران بعد از روســیه بزرگترین 
مخازن گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد که 
یکی از این میادین گازی پارس جنوبی است 
که با کشور قطر مشترک است. مدت ها است 
که کارشناسان ایرانی و قطری اعالم کرده اند 
تولیــد گاز از میدان گازی پارس جنوبی روند 
نزولی به خود گرفته است و اگر سرمایه گذاری 
مناسبی روی این میدان صورت نگیرد همین 
میزان گازی هم که از این میدان تولید می شود 
از دســت خواهد رفت. حال این کاهش تولید 
گاز از میدان پارس جنوبی را در کنار افزایش 

مصرف ساالنه گاز ببینید. این افزایش مصرف 
موجب شده است تا سال به سال شاهد واگرایی 
روند تولید و مصرف گاز در کشــور باشــیم. به 
طور کلی با توجه به عدم توسعه میادین گازی 
در ســال های گذشــته و روند مصرف گاز در 
کشــور خطر جدی کســری تراز گازی کشور 
احســاس می شــود و این زنگ خطری است 
کــه از مدت هــا پیش به صدا درآمده اســت.

مســئوالن بخش انرژی کشــور این هشدار را 
داده اند کشــوری کــه می تواند تأمین کننده 
انرژی کشــورهای منطقه باشد هم اکنون در 
شــرایطی است که اگر به دنبال اصالح الگوی 
مصــرف نرود در آینده نچندان دور تبدیل به 
وارد کننده گاز خواهد شــد.بنابراین با توجه 
به اینکه چشــم اندازی برای افزایش تولید در 
کوتاه مــدت و حتی میــان مدت وجود ندارد 
توجــه به راهکارهای کوتاه مدت برای کاهش 
مصرف گاز خانگی و اداری اهمیت باالیی پیدا 
می کند؛ مهمتریــن ابزاری که دولت ها برای 
کنترل مصارف باالی انرژی استفاده می کنند، 

ابزارهای قیمتی است. 

آیااوپکدربارهبازارهای
نفتدرستمیگوید؟

 ،)IEA( آژانــس بین المللی انــرژی
اداره اطالعات انرژی آمریکا )EIA( و 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( همگی پیش بینی های خود از 
بازار نفت تا پایان سال میالدی آینده 
را بــه روز کرده انــد. هر کدام تالش 
می کننــد تاثیری که واریانت جدید 
اُمیکرون بر تقاضا خواهد داشــت، را 
ارزیابــی کنند. این واریانت در نوامبر 
شناســایی شد و اکنون 20 درصد از 
موارد ابتالی تایید شــده در انگلیس 
را تشکیل می دهد.در حالی که رشد 
مــوارد ابتال و محدودیتهای ســفر 
بین المللی باعث شــده است آژانس 
بین المللی انــرژی و اداره اطالعات 
انرژی آمریــکا برآورد خود از میزان 
مصرف نفت تا پایان مارس را پایین تر 
بیاورند، اوپک مسیر کامال متفاوتی را 
در پیــش گرفته و پیش بینی خود از 
وضعیت تقاضا در ســه ماهه نخست 
ســال 2022 را نســبت به ماه پیش 
بــدون تغییر حفظ کرده اســت. این 
گروه در گــزارش ماهانه خود پیش 
بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت 
در ســه ماهه نخست سال 2022 به 
99.13 میلیون بشکه در روز می رسد 
که 1.11 میلیون بشکه در روز باالتر 
از پیش بینی قبلی این گروه اســت.

اوپک دورنمای خوش بینانه تری در 
خصوص تاثیر اُمیکرون بر تقاضا برای 
نفت دارد و پیش بینی می کند تاثیر 
آن مالیــم و موقتــی خواهد بود زیرا 
دنیا آمادگــی بهتری برای مدیریت 
کوویــد 19 و چالشــهای مربوط به 
آن پیدا کرده اســت. این گروه انتظار 
دارد دورنمــای اقتصادی باثبات در 
اقتصادهــای پیشــرفته و نوظهور، 
بــا وجود تورم بــاال و محدودیتهای 
زنجیره تامین، تداوم مسائل تجاری 
و تاثیر آنها روی تقاضا برای ســوخت 
در صنعت و حمل و نقل، از رشد تقاضا 
برای نفت حمایت کند.اگرچه پیش 
بینی اوپک از رشــد تقاضای جهانی 
برای نفت در ســه ماهه نخست سال 
میالدی آینده قابل توجه اســت اما 
تغییراتی که در سه ماهه نخست سال 
2021 در ارزیابــی این گروه درباره 
ســطح تقاضا صــورت گرفت، در آن 

تاثیرگذار بوده است. 

بحرانانرژیاروپا
شد عمیقتر

 شرکت EDF فرانسه روز پنج شنبه دو 
نیروگاه هسته ای را پس از شناسایی 
نقص در یکی از آنها در جریان بازرسی 
معمــول، از مــدار فعالیت خارج کرد 
و شــمار نیروگاههای هســته ای که 
فعالیــت آنها معلق شــده اســت، به 
چهار نیروگاه رســید. این نیروگاهها 
13 درصد در تامین برق فرانســه که 
صادرکننده بزرگ برق به کشورهای 
همسایه و انگلیس است، سهم دارند. 
عمده برق فرانسه با استفاده از نیروی 
هسته ای تولید می شود. فرانسه بیش 
از 70 درصــد از بــرق خود را از تولید 
نیــروی هســته ای تامین می کند و 
صادرکننده بزرگ برق به شــمار می 
رود. قطعــی فعالیــت نیروگاههای 
هسته ای فرانسه درست در شرایطی 
اتفاق افتاده است که دمای هوا در اروپا 
رو به کاهش گذاشته است و کمبود گاز 
طبیعــی همچنان ادامه دارد و ذخایر 
گاز طبیعی این منطقه در پایین ترین 
رکورد یک دهه اخیر قرار دارند.بدون 
بخشی از صادرات برق فرانسه، بعضی 
از کشورها در شمال غرب اروپا ممکن 
اســت با محدودیت تامین برق روبرو 
شــوند. اگر زمســتان ســردتر از حد 
معمول باشــد، این وضعیت به جهش 
قیمتهــای برق و قبــوض نیرو برای 
مصــرف کنندگان منجر می شــود و 
احتمــال قطعیهای بــرق را افزایش 
مــی دهد.بدنبــال توقــف فعالیت 
نیروگاههای هسته ای فرانسه، قیمت 
برق اروپایی روز پنج شــنبه به رکورد 
باالیی صعود کرد. قرارداد برق ســال 
آینده آلمان در بازار انرژی اروپایی به 
227 یورو به ازای هر مگاوات ســاعت 
صعــود کرد. برق فرانســه برای هفته 
آینــده در معامــالت کارگزاری، 20 
درصــد افزایش یافت و به 485 یورو 

رسید .

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
وزیر نفت :

حلمعضالتکارکنانصنعت
نفتتسریعمیشود

معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی وزیر 
نفــت به تــالش برای حل هرچه ســریع تر 
معضالت منابع انســانی اشاره کرد و گفت: با 
حضور در قطب های گوناگون منابع انسانی، 
تــالش می کنیم مســائل کارکنان را پس از 
بررســی، تــا حد امکان حــل کنیم.مهدی 
علی مددی در تشــریح رویکرد تازه معاونت 
توسعه مدیریت و منابع انسانی گفت: در دوره 
تازه به دنبال حل مســائل هستیم نه حذف 
مسئله، در موضوع فارغ التحصیالن گروه الف 
دانشگاه صنعت نفت، شرایط در دوره پیشین 
تا حذف افراد پیش رفته بود؛ اما رویکرد در این 
دوره، اجرای حداکثری مصوبه ها و رفع موانع 
پیش روی آن اســت.وی از حل معضالت در 
قطب های گوناگون منابع انسانی وزارت نفت 
یاد کرد و توضیح داد: تالش داریم مسائل را در 
محل مناقشه رفع و رجوع کنیم و به همین 
دلیل در ابتدای دوره تازه ســفرهایی به سه 
قطب منابع انســانی در عسلویه، خوزستان، 
غرب کارون و دشــت آزادگان و قطب استان 
فارس داشــتیم و تالش کردیم در نشست با 
نمایندگان کارکنان، مشکالت را جمع آوری 
و دســته بندی کنیممعاون توسعه مدیریت 
و منابــع انســانی وزیر نفت درباره شــیوه 
حــل این مســائل تصریح کرد: بخشــی از 
مشــکالت کارکنان بــا ارائه راهکار و تعیین 
سطح تصمیم گیری برطرف شد، بسیاری از 
مشــکالت کارکنان با تصمیم مدیر منطقه 
قابل حل اســت و با تفویض اختیار می توان 
کارها را پیــش برد.علی مددی به تداوم این 
موضوع اشاره کرد و افزود: برنامه  دوره ای برای 
ســفر به این مناطق داریم تا ببینیم چقدر از 
تصمیم ها اجرا شده است.وی درباره دستاورد 
این سفرها گفت: بعضی از تصمیم های کنونی 
مــا، از جملــه مصوبه ها بــرای نظام جبران 
خدمات هوشمند نیروهای قراردادی، منتج 

از نشست ها در مناطق عملیاتی است.

سخنگوی صنعت برق خبر داد؛

رشد6درصدیمصرفبرق
پاییز    در

ســخنگوی صنعت برق از رشد 6 درصدی 
مصرف برق در پاییز امسال نسبت به مدت 
مشابه ســال گذشــته خبر داد.مصطفی 
رجبی مشــهدی افــزود: زمان اوج مصرف 
برق در فصل پاییز در شــب رخ می دهد و 
حدود 41 هزار و 700 مگاوات است که این 
رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته در 
زمان اوج مصرف 3/3 رشد داشته است.وی 
گفت: در حال حاضر وضعیت شــبکه برق 
پایدار است و برای تامین برق مشکلی وجود 
ندارد.رجبی مشهدی با اشاره به اینکه هم 
اکنون خاموشی برنامه ریزی شده ناشی از 
کمبود سوخت نیروگاه ها وجود ندارد ادامه 
داد: بــرق صنایع تامین می شــود و تا این 
لحظه محدودیتی به صنایع اعمال نشــده 
است.وی با اشاره به پیش بینی های سازمان 
هواشناســی دربــاره بارش ها و برودت هوا 
افــزود: با تحقق این پیــش بینی احتمال 
کاهش سهمیه گاز و مصرف بیشتر سوخت 
مایع برای تامین برق مشترکین وجود دارد.
ســخنگوی صنعت برق با تاکید بر ضرورت 
کاهــش مصرف انــرژی در بخش خانگی، 
ادارات و صنایــع افزود: اگر دمای منازل را 
در 18 تا 21 درجه قرار دهند و المپ های 
اضافی را خاموش کنند در کاهش مصرف 

انرژی بسیار اثرگذار خواهد بود.

بلومبرگ اعالم کرد؛

میزان آخرینتخمیناز
صادراتنفتایرانبهچین

پاالیشگاه های مستقل چین پس از دریافت 
ســهمیه های اضافی برای واردات نفت در 
2021، خریــد نفــت خام ایــران را در ماه 
گذشــته میالدی افزایش دادند. شــرکت 
کپلر، چین در ماه نوامبر حدود 18 میلیون 
بشــکه معادل 600 هزار بشکه در روز نفت 
خام از ایران وارد کرده است. این رقم حدود 
40 درصد باالتر از ماه اکتبر و باالترین رقم 
از اواسط تابستان است. البته واردات نفت 
چیــن از ایران احتمــاالً در ماه های آینده 
به خاطر ســخت گیری های بیشتر در مورد 
این پاالیشــگاه های مســتقل و همچنین 
کاهــش تقاضــا در نتیجه محدودیت های 
کرونایی محدودتر می شود.پاالیشگاه های 
مســتقل چین  قبل از پایان ســال جاری 
میالدی سهمیه های جدید واردات دریافت 
کرده اند. به این ترتیب نفت اسپوی روسیه 
در خاور دور که ارســال آن به چین کمتر 
از هفتــه طول می کشــد و همچنین نفت 
خــام ایران که بر روی کشــتی ها در چین 
و اطراف ســنگاپور و مالزی ذخیره شــده 
بهترین گزینه برای این پاالیشگاه ها بود. 

به اعتقاد یک کارشــناس ارشد مدیریت منابع آبی، 
آخرین نســخه قانون جامع آب که در قالب الیحه 
قانون جامع آب در تاریخ هجدهم اردیبهشت سال 
جاری در دســتور کار هیــات دولت قرار گرفت، از 
مبانی حکمرانی خوب آب برخوردار نیســت. برای 
یــک ارزیابــی جامع از قانون توزیع عادالنه آب باید 
آن را از دریچــه حکمرانــی خوب آب بازنگری کرد. 
به طوری که قانون جامع آب، برونداد یک همگرایی 
محتوایی و درونی سه رکن حکمرانی خوب آب یعنی 
دولت، بازار و جوامع محلی باشد.داریوش مختاری  
بــا بیان اینکه در این قانون، جامعه محلی همچنان 
به صورت شکلی و سطحی دیده شده، نهاد بازار، در 
حد بازار آب تقلیل داده شده و به این ترتیب دو رکن 
حکمرانی خوب آب عمال از ظرف قانون خارج شده 
اســت، اظهار کرد: یک قانون خوب، خودش منبعی 
از راهکارهاســت؛ همچنان که یک قانون بد، منبع 
تخلفات، ناکارآمدی و فساد دولتی است. قانون جامع 
آب به ســبب باقی ماندن اشکاالت فحوایی پیشین 
و افزوده شــدن اشــکاالت مربوط به شــورای عالی 
آب، نمی تواند نقش مناســبی در کاهش بحران آب 
داشــته باشــد.وی افزود: در ماده 6، ارکان آب بازگو 
شــده است؛ ساختار آب کشور شامل شورای عالی 
آب، وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان 
حفاظت محیط زیســت هستند. فراموش نکنیم که 
قانون را قوه مقننه تصویب و قوه مجریه اجرا می کند. 
بنابراین ســاختار قانون نمی تواند شامل معجونی از 
ســه قوه باشــد. در ماده 7 عمال قانون از راه درست 
باز می ماند. همانجا که قرار اســت ســه قوه قضاییه، 
مقننــه و مجریــه در کنــار یکدیگر قرار بگیرند و به 
این ترتیب، اصل تفکیک قوا از بین رفته اســت.به 
گفته این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی، بهتر 

اســت قبل از گنجاندن هر مــاده قانونی، اصل 57 
قانون اساسی رعایت شود. اگر چنین نشود به جای 
اینکه قانون، پاسخگو باشد عمال در متن خود، عنصر 
پاسخگویی را زدوده است. ترکیب شورای عالی آب 
افزون بر دستگاه های اجرایی، شامل نمایندگانی از 
قوه قضاییه و قوه قانون گذاری است. در این صورت 
بــه دنبــال پیامدهای منفی هرگونه پروژه ای که در 
بخش آب کشــور اجرا می شــود از پیش، قوه مقننه 
نمی تواند وزرای مربوطه را استیضاح کند. همچنین 
قــوه قضاییه نیز نمی تواند اقدام به هرگونه کشــف 

قضایــی از قــوه مجریه کند. چون نمایندگان هر دو 
دســتگاه ناظر و کنترل کننده، مصوباِت رکن عالی 
بخش آب کشــور یعنی شــورای عالی آب را امضا 
می کننــد. همچنان که مســیر تصویب پروژه  های 
بدون مطالعه و ســلیقه ای باز خواهد ماند.مختاری 
با بیان اینکه کارنامه  ای که شورای عالی آب در 42 
صورت جلســه در یک بازه زمانی 20 ســاله از خود 
بر جا گذاشــت و امروز به شــکل کم آبی کشــور و 
منازعات گسترده آبی به ویژه در فالت مرکزی دیده 
می شــود، گفت: به این ترتیب این قانون یک عقب 

رفت در قانون  نویسی است و بدون اینکه آسیب های 
دستگاه  های اجرایی بخش آب را سرلوحه قرار دهد 
و پیامدهای منفی سیاســت های پیشین مربوط به 
آمیختگی بتن، فوالد و قدرت را موشــکافی کند؛ بر 
ابهامات افزوده اســت. پس این متن دارای اشــکال 
فحوایــی بوده؛ دقیقا همــان جایی که رعایت اصل 
پاســخگویی و مسولیت  پذیری نادیده گرفته شده 
است.وی اظهار کرد: قانون تاسیس شرکت های آب 
و فاضالب دارای تضاد جدی با قانون توسعه و بهینه 
 ســازی مصرف آب شهری و روستایی بوده، بنابراین 
یک قانون مســتقل و مکمل با قانون جامع آب برای 
مدیریت اجرایی بخش آب الزم اســت. می توان در 
قانون جامع آب در همین ماده )6(، ساختار اجرایی 
را در متن یک وزارتخانه همانند وزارت آب، کشاورزی 
و منابع طبیعی تعریف کرد و تشکیالت اضافی که در 
بخش آب و کشاورزی وجود دارد را برچید و اشکاالت 
فحوایی که بر تشــکیالت آب و فاضالب وارد است را 
برطرف کرد.این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی 
افزود: دولت  ساالری همچنان سرلوحه قانون جامع 
آب است. انبوهی از نمایندگان دستگاه  های اجرایی 
در ساختار بخش آب کشور و نپذیرفتن حداقل جایگاه 
تصمیم سازی برای بخش خدمات مهندسی به ویژه 
مهندســان مشاور دارای صالحیت از دفتر نظام فنی 
و اجرایی ســازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشــور، 
حکایت از حذف عنصر مطالعات و دانش محوری در 
بخش آب و خاک کشور دارد. مختاری گفت: نمی توان 
از قانون جامع آب سخن گفت مگر اینکه جامعیت آن 
مربوط به ارتباط این قانون با سایر قوانین موضوعی 
باشــد که با بخش آب ارتباط پیدا می کنند. از جمله 
اینکه تغییر کاربری گسترده اراضی شهری به افزایش 

تقاضای برای آب شهری می  انجامد. 

خبر ویژه

مشــاور وزیر نیرو گفت: به رغم تحریم ها و محدودیت اعتبارات، خوشــبختانه 
آبرســانی به 10 هزار روســتا در کشــور با کمک قرارگاه جهادی امام حسن )ع( 
در یک بازه زمانی ســه ســاله آغاز شــده است.میثم جعفرزاده، به کاهش میزان 
بارندگی ها و فرونشست های ناشی از افت آب های زیرزمینی اشاره کرد و گفت: 
موضوع منابع آب به یک مســئله ملی تبدیل شــده و خارج شــدن از این بحران 
نیازمند نگاه ملی و ایجاد وحدت نظر میان نخبگان ، مردم و مســئوالن اجرایی 
کشــور اســت.وی افزود: همانگونه که در حادثه ســیل خوزستان و زلزله سر پل 
ذهاب، همه کشــور به یاری مردم حادثه دیده شــتافتند، اکنون نیز برای حل 

مشــکالت ناشــی از خشکسالی باید همه کشور با نگاه جهادی وارد عمل شوند.
جعفرزاده گفت: به همت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، تعدادی از 
روستاهای شهرستان اردستان نیز مشمول اعتبارات محرومیت زدایی شدند و 
کار آبرسانی پایدار به روستاهای این شهرستان آغاز شده است.رئیس مرکز جهاد 
آبرســانی وزارت نیرو اســتفاده از ظرفیت خیران در اجرای طرح های آبرسانی را 
یکی دیگر از سیاســت های وزارت نیرو عنوان و خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
شورای خیران آبرسان در باالترین سطح تشکیل شده تا بتوان از تجربه خیران 

مدرسه ساز در بخش آبرسانی به روستاها و مناطق محروم استفاده کرد.

مشاور وزیر نیرو:

باالترینسطحتشکیلشدهاست شورایخّیرانآبرساندر
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5بانک و بیمه
خبر ويژه

دکتر کریمی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در پی برگزاری 
موفق پنل تخصصی شبکه فروش به ریاست دکتر علی جباری 
از وی تقدیر و تشــکر کرد.دکتر ســیدمحمد کریمی- دبیرکل 
سندیکای بیمه گران ایران در پی برگزاری موفق پنل تخصصی 
شــبکه فروش، تحول کســب و کار و رونق اقتصادی به ریاست 
دکتــر علی جباری- مدیرعامل بیمــه رازی، از رئیس این پنل 
تخصصی که همچنین رکورد بازدید برخط بیســت و هشتمین 
همایش بیمه و توســعه را از آن خود کرده، تقدیر کرد.در متن 

این پیام آمده است؛
با سالم و احترام

بدینوسیله مراتب قدردانی خود از حضور ارزشمند جنابعالی در 

پنل تخصصی سندیکای بیمه گران ایران در بیست و هشتمین 
همایش » بیمه و توسعه« را ابراز می نماید.امید است با هم افزایی 
و تبادل دانش میان مدیران ارشــد و کارشناســان خبره صنعت 
در قالب این پنل ها، شاهد شکوفایی و تعالی روز افزون صنعت 
بیمه در کشــور باشــیم.به رسم ادب و اخالق این لوح سپاس را 
تقدیم و از خداوند متعال برای آن برادر گرامی توفیق و سالمتی 

روزافزون مسئلت می نمایم.
بر اساس این گزارش، گفتنی است پنل تخصصی شبکه فروش، 
تحول کسب و کار و رونق اقتصادی حدود 6 هزار بازدید برخط 
داشــته اســت که رکورد جدیدی در بازدیدهای آنالین صنعت 

بیمه محسوب می شود.

عاملبیمهرازی مدیر گراناز کلسندیکایبیمه دبیر تقدیر

خبر ویژه

5
طی پیامی؛

عاملبانکتوسعهتعاون مدیر
پژوهشراتبریکگفت روز

مدیر عامل بانک توســعه تعاون طی پیامی 
فرا رســیدن روز پژوهش را بر دانش پژوهان 
و محققــان تبریک گفت. در تقویم رســمی 
کشــور ما 25 آذر ماه به عنوان روز پژوهش 
ثبت شــده اســت، امری که نشان از اهمیت 
فعالیــت های دانش بنیــان دارد. پژوهش، 
به معنای تالش ســخت کوشانه، هدفمند و 
جامع با هدف  کشف راه حل های بدیع و قابل 
اطمینان برای مشــکالت پیش رو به گونه ای 
برنامه ریزی شده و نظام مند است و زمانی که 
از اهمیت پژوهش در بنگاه های اقتصادی و به 
ویژه بانک ها ســخن می گوییم مقصود تولید 
دانــش و تبدیــل آن به ثــروت از درجه اول 
اهمیت برخوردار است؛ رویکردی که در مرکز 
آموزش و پژوهش بانک توســعه تعاون مورد 
توجه و اهتمام ویژه بوده و تالش شده است از 
دو مسیر کلیدِی استقرار نظام مدیریت دانش 
و طراحی و مدیریت پروژه های پژوهشی در 
حوزه هایی چون ارتقای سواد مالی کارکنان 
و مشتریان، مدیریت یکپارچه ریسک ارزی، 
آشــنایی ذینفعان با تاریخ شــفاهی بانک و 
مســئولیت های اجتماعــی آن و همچنین 
بررســی مطالبــات غیرجــاری و خدمات 
غیرحضــوری و آنالین بانک به منصه ظهور 
برســد.اما از طرفی، هدف از تاســیس بانک 
توسعه تعاون به عنوان جوانترین بانک دولتی 
ایــران تجهیز و تخصیص منابع ارزان قیمت، 
کیفی و کارگشا برای توسعه فعالیت های مولد 
و اشتغالزا در تمامی بخش ها و زیربخش های 
اقتصادی به ویژه اقتصاد تعاونی است و از این 
رو به منظور برقراری تعادل بین اهداف ذاتی 
خود و لزوم حضور در عرصه رقابتی بانکداری 
امروز کشور همواره نیازمند سرمایه گذاری، 
توجه و کار مســتمر و عمیق در امر پژوهش 
می باشــد. پزوهش امکان برقراری موازنه ای 
علمی مبتنی بر واقعیات بین مصارف و منابع 
را فراهم می آورد.از منظر بانک توسعه تعاون 
پژوهش مطلوب پژوهشی ارزش محور است 
و یا به عبارتی عالوه بر توجه به اهداف توسعه 
ای بانک، هدف از انجام آن تولید محصوالت 
با ارزش افزوده است. فعالیت مفید پژوهشی 
نیازمند پشتوانه علمی وسیع و غنی است، و 
به کار و تالش سخت و مستمر و در نتیجه به 
وجود پژوهشگر عالقمند نیز متکی می باشد. 
حمایت از فعالیت های پژوهشــی به مفهوم 
پس انداز بلند مدت و ســودآور برای سازمان 
اســت، همچنــان که اهمیــت فعالیت های 
پژوهشی در توسعه اقتصادی کشور بر کسی 
پوشیده نیست. و از این رو لحاظ امکانات کافی 
برای پژوهش گــران و نخبگان جامعه امری 
الزم است.پژوهش فعالیتی زمان بر و به تامین 
مالی نیاز دارد، نکته ای که از دید بانک توسعه 
تعاون به عنوان بانکی که از طرح های دانش 
بنیان همواره حمایت می کند، دور نیســت. 
به یاد داشــته باشــیم که تقویت بنیه علمی، 
تحقیقاتی و آموزشی سازمان تنها در حضور 
پژوهشــگران نخبه امــکان پذیر خواهد بود. 
همچنــان که وجود مرکز آموزش و پژوهش 
بانک توســعه تعاون به عنوان واحد سازمانی 
نو اندیش و نوآور و مجهز به امکانات الزم که 
از حضور همکاران ارزشــمند و با تحصیالت 
عالیه دانشــگاهی بهره می برد، داللت بر این 
مهــم دارد هــر چند که به خوبی بر این نکته 
واقفیم که برای رســیدن به نقطه مطلوب در 
امر پژوهش مســیری نه چندان آســان در 
پیش داریم.اینجانب با استفاده از فرصت فرا 
رسیدن 25 آذر ماه روز ملی پژوهش و ضمن 
تاکید مجدد بر اهمیت فعالیت های پژوهشی 
در زمینه پیشبرد اهداف سازمان، خطاب به 
همکاران پژوهشــگر و پرتالش مرکز آموزش 
و پژوهش و ســایر همکاران در ســطح صف و 
ستاد که در انجام وظایف خود به اهمیت امر 
پژوهــش و نوآوری توجه دارند، الزم اســت 
عرض نمایم، شــما همکار گرامی و محترمی 
کــه با حضور پرثمر در بانک توســعه تعاون، 
این تنها بانک تخصصی بخش تعاونی کشور 
بــه نحوی مطلوب در انجــام وظایف مهمی 
کــه بــر عهده گرفتــه اید، به امــر پژوهش 
اهتمام دارید، شایســته تقدیر و سپاسگزاری 
هســتید. ماندگاری سازمان قبل از هر عامل 
یا نهاده مادی مســتلزم وجود شما به عنوان 
مهمترین سرمایه این سازمان پرافتخار است. 
فرارسیدن 25 آذر ماه روز پژوهش گرامی باد.

اخبار

اخبار

مدیرعامل پست بانک ایران: 

سرمایهپستبانکایران
میلیاردریال 16هزار بهبیشاز

افزایشیافت

مجمــع عمومی فوق العاده پســت بانک ایران 
بــا حضــور مدیر عامل، اعضــای هیات مدیره ، 
نمایندگان سهام عدالت، دولت، سازمان بورس 
و اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس قانونی و 
تعدادی از سهامداران عمده به صورت حضوری 
و بقیــه به صورت آنالین برگزار شــد، افزایش 
سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی  دارایی های 
زمین و ســاختمان مــورد تصویب قرار گرفت.
دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران 
در این جلسه با اشاره به تغییرات سرمایه بانک 
در ســال های گذشته، گفت: با تصویب موضوع 
افزایش سرمایه بانک در جلسه مجمع عمومی 
فــوق العاده امروز، زنجیره های تکمیل خدمات 
مالی و نهادهای مالی مرتبط با افزایش سرمایه 
فراهم می شــود.مدیر عامل پســت بانک ایران 
افــزود: با افزایش ســرمایه ، بانک از نظر مبلغ 
ســرمایه در بازار پول از 9 بانک کشــور جلوتر 
قرار گرفت ؛ یعنی ارتقاء 9 پله ای در بازار پول 
برای بانک ایجاد شــد که یک اندازه ویژه برای 
بانــک ایجاد می کند تــا بتواند از این ظرفیت 
برای توســعه فعالیتهای خود اســتفاده نماید.
دکتر شــیری اظهار داشت: در آخرین تغییرات 
در سرمایه پست بانک ایران در سال 93، بانک 
توانســت از محل تجدیــد ارزیابی دارایی های 
ثابت مشــهود ، 476 درصد ســرمایه خود را 
افزایــش دهد.وی با بیان اینکه زیان انباشــته 
بانک در ســال 94، بیش از ســه هزار میلیارد 
ریال بوده اســت و در شــش ماهه اول ســال 
جاری به 516 میلیارد ریال ســود تبدیل نماید 
، تصریــح کرد: اقدامات برای افزایش ســرمایه 
پســت بانک ایران از تیرماه ســال گذشته آغاز 
شــد ولی سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت 
خود را منوط به تصویب صورت های مالی سال 
1399 اعالم کرد.دکتر شیری افزود: به همین 
منظــور، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی 
بانــک و تصویب صورت های مالی در مردادماه 
سال جاری، گزارش افزایش سرمایه به سازمان 
حسابرســی ارسال شد و پس دریافت گزارش 
بازرس قانونی و مجوز سازمان خصوصی سازی 
و بانــک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران با 
افزایش سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، 
دوم آذرماه موافقت خود را با افزایش ســرمایه 
بانک، اعــالم کرد.مدیرعامل بانک جمع مازاد 
دارایی های زمین و ســاختمان قابل انتقال به 
حساب سرمایه پست بانک ایران را بیش از 13 
هــزار و 587 میلیــارد ریال اعالم کرد و گفت: 
از ایــن رقــم پس از کســر 430 میلیارد ریال 
بــه عنــوان مالیات ، 13 هــزار و 157 میلیارد 
ریال به حســاب سرمایه بانک افزوده می شود.
شیری با بیان اینکه پیش بینی ما این است که 
بهبود نســبت کفایت سرمایه حاصل از افزایش 
سرمایه تا پایان سال جاری 4٫35 درصد بشود 
و بتوانیم به نسبت مطلوبی که مد نظر سازمان 
های نظارتی اســت برســیم، تصریح کرد: پس 
از افزایش ســرمایه، ســقف تسهیالت اعطایی 
و تعهدات خرد و حداقل تســهیالت و تعهدات 
کالن بــه ترتیــب به ارقــام 826 و یک هزار و 
572 میلیــارد ریال افزایش می یابد که مطابق 
مصوبه شــورای پول و اعتبار ســقف تسهیالت 
و تعهــدات خرد و پنج درصد ســرمایه ثبتی و 
اندوخته های بانک و مجموع خالص تسهیالت 
و تعهــدات کالن اعطایــی به هــر ذینفع واحد 
معادل 10 درصد سرمایه پایه بانک تعیین شده 
اســت.باالترین مقام اجرایی بانک با اشــاره به 
اینکــه بر طبق پیش بینی های انجام شــده، با 
افزایش ســرمایه ، نســبت دارایی های ثابت به 
حقوق صاحبان سهام تا 107درصد باال می رود، 
اظهار کرد: رقم مطلوب بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در این حوزه 75 درصد تعیین 
شده است و پست بانک ایران با افزایش سرمایه 
از این نسبت پیشی می گیرد.وی در پایان افزود: 
سرمایه فعلی بانک 3 هزار و 233 میلیارد ریال 
است که با افزایش 13 هزار و 157میلیارد ریالی 
سرمایه بانک، از محل تجدید ارزیابی  دارایی های 
زمین و ســاختمان، ســرمایه بانک به 16 هزار 
و 390 میلیــارد ریــال افزایش می یابد.پس از 
پایــان گزارش مدیرعامل بانک و حســابرس و 
بازرس قانونی، افزایش سرمایه پست بانک ایران 
مورد موافقت اعضاء و ســهامداران قرار گرفت 
.شــایان ذکر است، در پایان جلسه، تعدادی از 
ســهامداران بانک پرســش های خود را مطرح 
کردند که از سوی مدیر عامل پست بانک ایران 
و اعضای هیات رئیســه مجمع پاسخ های الزم 

ارائه شد.

5چرخشاستراتژیک؛ کیدبر باتا

عملکرد نمایندگان بیمه رازی ۹۰۰ درصد رشد کرد
نمایندگان شرکت بیمه رازی با حضور 
در لیگ ستارگان این شرکت با تاکید بر 
پنج چرخش استراتژیک شرکت بیمه 
رازی رشــد 937 درصــد را در زمینه 
بیمه نامه هــای عمــر و زندگی به ثبت 
رسانده اند. شرکت بیمه رازی به عنوان 
اولین شرکت بخش خصوصی صنعت 
بیمــه ایران همــواره به دنبال آن بوده 
تــا بهترین خدمات را به مشــتریان و 
بیمه گزاران خود ارائه کنند و از سوی 
دیگــر این ارائــه خدمات با همراهی و 
خالقیت شــبکه فروش و نمایندگان 
شــرکت انجام شود و این مهم در پنج 
چرخش استراتژیک شرکت بیمه رازی 
که در ســال جاری از ســوی مدیریت 
مجموعه ابالغ شــده، کامال مشــهود 
اســت.حال با این تفاسیر شرکت بیمه 
رازی در راستای اجرای هرچه بهتر پنج 
چرخش استراتژیک به ویژه استراتژی 
نماینده و شــعبه محوری، جشــنواره 
دائمــی هفته هــای هفــت میلیونی 

موســوم به لیگ ســتارگان رازی را با 
هدف آشنایی هر چه بیش تر جامعه با 
بیمه های عمر و زندگی و تغییر ســبد 
فروش بیمه نامه از ســوی نمایندگان 
طراحی و به اجرا در آورده اســت.طبق 
بررسی ها تا به امروز تعداد قابل توجهی 

از نمایندگان شــرکت بیمه رازی، در 
این جشــنواره شرکت کرده اند و حجم 
پرتفــوی خود را در زمینه فروش بیمه 
نامه های عمر و زندگی افزایش داده اند.

در این لیگ چهار تیم سه ستاره طالیی، 
ســه ستاره نقره ای، سه ستاره برنزی و 

سه ستاره بلورین وجود دارد و در حال 
حاضر میترا زابلــی- نماینده اردبیل، 
علــی اکبر مهاجــر- نماینده گرگان، 
رســول رزاقی- نماینده ســاری و لیال 
موســوی- نماینده همدان در تیم سه 
ســتاره طالیی رازی، هفت نماینده از 

کرمان، تبریز، ســمنان، بندرعباس، 
گرگان، یزد و زنجان در تیم سه ستاره 
نقره ای رازی، ســه نماینــده از کرج، 
چالوس و قزوین در تیم ســه ســتاره 
برنــزی رازی و 22 نماینده از کرمان، 
مشهد، بوشهر، بیرجند، قزوین، اهواز، 
منطقه آزاد ارس، کرمانشــاه، تهران، 
تبریــز، گرگان، ارومیه، شــیراز و یزد 
در تیم ســه ســتاره بلورین رازی قرار 
گرفته اند.بررســی ها نشان از آن دارد 
کــه عملکرد تنهــا این 36 نماینده در 
مدت اجرای لیگ ستارگان رازی رشد 
937 درصدی را نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به ثبت رسانده است و 11 
نفــر از نمایندگان رشــد بیش از هزار 
درصــد را از آن خــود کرده اند که در 
این میان احمــد نصرت پور- نماینده 
گــرگان، هادی مودتی- نماینده یزد و 
فرامرز شجاعت وکیل- نماینده تبریز 
رشد بیش از 15 هزار درصد را به ثبت 

رسانده اند.

مدیرعامل بانک رفاه عنوان کرد؛ 

کارگران تشریحجزئیاتاجرایمدل»تامینمالیاسالمی«توسطبانکرفاه
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: با هدف اشــتغالزایی و ایجاد 
رونق اقتصادی، مدل "تامین مالی اسالمی" برای اولین بار در کشور 
از سوی بانک رفاه اجرایی خواهد شد.اسماعیل للـه گانی با بیان این 
مطلب در حاشیه بازدید از شعبه مرکزی اسالم شهر، افزود: این مدل 
به صورت آزمایشــی در 7 اســتان دارای نرخ باالی بیکاری اجرایی 
و پس از رفع ایرادات احتمالی، نســبت به اجرای کشــوری آن اقدام 
خواهد شد.وی افزود: به زودی با دعوت از استانداران 7 استان مذکور 
و تشریح ساز و کار و فرایند مدل تامین مالی اسالمی از سوی بانک 
رفاه کارگران، عملیات اجرایی در قالب مشارکت عمومی رسما آغاز 
خواهد شد.للـه گانی با بیان اینکه مدل "تامین مالی اسالمی" برای 
اولین بار اســت که در کشــور اجرایی می شود، خاطرنشان ساخت: 
کارگروه مشــخصی به منظور اجرای مناســب و استاندارد این مدل 

در بانک رفاه کارگران شــکل گرفته اســت تا ضمن بررسی جوانب 
مختلــف کار اقدامــات و راهکارهای الزم به منظور ارتقای پویایی و 
شفافیت مدل اجرایی ارائه شود.وی با بیان اینکه مشارکت کنندگان 
در مدل تامین مالی اســالمی بانک رفاه کارگران در ســود و زیان 
اجرای پروژه ها شراکت دارند، افزود: به منظور اجرای مناسب این 
مدل با تعدادی از علمای بزرگ کشور نیز مکاتبه کرده ایم و در حال 
جمع آوری نظرات این عزیزان هستیم تا اجرای این مدل هیچ گونه 
شبهه ربوی نداشته باشد.مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: 
با تامین ســرمایه  در گردش واحدهای تولیدی، تکمیل واحدهای 
نیمه تمــام و احــداث واحدهای جدید در قالــب مدل تامین مالی 
اسالمی بانک رفاه، رونق اقتصادی در کشور شکل خواهد گرفت و 

به دنبال آن شاهد توسعه اشتغال پایدار خواهیم بود.

با گذشت حدود 2 سال از اجباری شدن استفاده از رمز پویا اثبات شد؛

کارتهاینقدیمشتریانبانکدی اولپویا«،تضمینامنیت »رمز
با گذشــت حدود دو ســال از اجباری شدن استفاده از رمز پویا در 
تراکنــش های اینترنتــی، اکنون می توان به خوبی موفقیت آمیز 
بودن این پروژه را ارزیابی کرد.در شــرایطی که ســرقت از حساب 
بانکی با تراکنش های جعلی اینترنتی باعث نا امن شــدن فضای 
اقتصادی کشــور و عدم اعتماد مشتریان نظام بانکی به اپلیکیشن 
های پرداخت شــده بود، عملیاتی شــدن پروژه رمز پویا و از کار 
افتادن رمزهای دوم ایســتا در همه کارت های بانکی، میزان ســوء 
استفاده از حساب مشتریان را تقریبا به صفر رسانده است.اما این 
همــه ماجرا نیســت، چرا که هنوز هــم کارت های بانکی به اندازه 
کافی امن نیســتند. گرچه رمز دوم در هر دقیقه تغییر می کند و 
تراکنش های اینترنتی به نقطه مطلوبی از امنیت رســیده اند، اما 
تراکنش های حضوری که از طریق دستگاه های کارت خوان و با 
رمز اول ثابت انجام می شوند، همچنان با خطر سوء استفاده مواجه 
اند.همه ما در خریدهای روزانه با این مشــکل مواجه شــده ایم که 
کارت خوان در نقطه ای غیرقابل دســترس مشــتری قرار گرفته 
است و یا اساسا فرهنگ وارد کردن رمز اول کارت توسط مشتری 
هنوز در واحدهای صنفی کوچک و بزرگ مورد قبول واقع نشــده 
اســت.اعالم رمز با صدای بلند توســط مشــتریان و وارد کردن آن 

توســط دارنده کارت خوان، یک حفره بزرگ امنیتی در تبادالت 
مالی است، چرا که گم شدن یا سرقت کارت بانکی با رمز مشخص، 
می تواند به تخلیه موجودی آن در زمان اندک منتهی شود.ماجرا 
زمانی خطرناک تر می شود که بدانیم امروز نه تنها بانک ها، بلکه 
شرکت های بخش خصوصی نیز به ارائه کارت خوان های عمومی 
و سیار می پردازند. در چنین شرایطی، احتمال وجود کارت خوان 
های بی هویت، کارت خوان های با هویت جعلی و یا کارت خوان 

های دارای هویت پیچیده و غیرقابل دسترس، بدون شک منتفی 
نیســت.اما راه حل چیســت؟ آیا می توان دارندگان کارت خوان را 
به »نپرسیدن رمز« مجبور کرد؟ می توان از همه آنها خواست که 
کارت خوان را در دسترس مشتری قرار دهند تا او خود رمز کارتش 
را وارد کند؟ طبیعی است که این راهکارها می تواند چالش آفرین 
باشد، اما راهکار دیگری هم برای حل این مشکل وجود دارد و آن 
تامین امنیت رمز کارت از ســوی دارنده کارت اســت.این امکان را 
بانک دی برای مشتریان خود ایجاد کرده است، به طوری که رمز 
اول کارت های بانک دی نیز همانند رمز دوم می تواند با انتخاب 
مشتری به صورت پویا و نه ایستا ارائه شود.به این منظور، سامانه 
»رمزساز دی« در اپلیکیشن »دی جت«، خدمت فعالسازی »رمز 
اول« یکبار مصرف را به مشتریان معرفی می کند. در این سامانه، 
کاربر می تواند تنها با فعال کردن گزینه »رمز اول کارت«، هر بار 
یک رمز اول 4 رقمی جدید داشــته باشــد.با این روش، کاربر حتی 
اگر رمز کارت خود را به صورت عمومی هم اعالم کند، هیچ کس 
امکان سوء استفاده از آن را نخواهد داشت، چرا که این رمز نه تنها 
پس از یک بار استفاده اعتبار خود را از دست می دهد، بلکه تنها با 

گذشت 30 ثانیه از دریافت، غیر معتبر خواهد شد.
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کرد؛ کید آستانقدسرضویتأ تولیت

لزوم خدمت رسانی اعتاب مقدسه به مردم مبتنی بر سیره اهل بیت)ع(
مشهد / گروه استان ها: تولیت آستان قدس 
رضوی بر لزوم حضور اعتاب مقدســه در 
عرصه های اجتماعی و خدمت رسانی به 
مردم مبتنی بر سیره اهل بیت)ع( تأکید 
احمد  کرد.حجت االسالم والمســلمین 
مروی در پنجمین اجالسیه آستان های 
مقدس و بقاع متبرکه ایران اســالمی که 
بــا حضور جمعــی از تولیت های اعتاب 
مقدســه و بقاع متبرکه ایران اســالمی 
بــه میزبانی آســتان مقــدس حضرت 
عبدالعظیم)ع( در شــهر ری برگزار شد، 
ایام شــهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
را تســلیت و با بیان اینکه بقاء متبرکه و 
اعتاب مقدس کانون های هدایت و نشــر 
دین هســتند، ابــراز کرد: وجود مضجع 
شریف امام رضا)ع( و امام زادگان عظیم 
الشــأنی در ایران اســالمی نعمت های 
بــزرگ و ظرفیت های ملکوتی و نورانی 
هســتند که خداوند تبارک وتعالی برای 
هدایــت جامعه در اختیــار ما قرار داده 

است.
وی با بیان اینکه بقاع متبرکه و امامزاده ها 
در کشــور هرکدام به تعبیر رهبر معظم 
انقــالب بایــد هدایت گر و عامل نشــر 
معــارف دین باشــند، افزود: همان گونه 
کــه امام علی بــن موســی الرضا)ع( و 
امامــزادگان الزم التعظیــم در دوران 

حیــات ظاهــری خود منشــأ نورانیت، 
آرامــش و هدایــت جامعــه به ســوی 
ســعادت بوده اند، اکنون نیز مضجع های 
شریفشــان باید همان کارکرد را داشته 
مروی  باشند.حجت االسالم والمسلمین 
در ادامــه چنــد پیشــنهاد را مطرح و با 
تأکید بر نقش مؤثر آســتان های مقدس 

بــر احیای دوباره و رونق بخشــیدن به 
دوره هــای ســنتی و خانگی قرآن کریم 
در میــان مردم، بیان کرد: آســتان های 
مقدس می توانند در احیای ســنت های 
اصیــل فراموش شــده و ســنت های 
اســالمی کمرنگ شــده تالش کنند تا 
این ســنت های بسیار خوب و ارزشمند 

احیا شــوند.وی تصریح کرد: مردم نیاز 
بــه ارتبــاط اجتماعی دارنــد و این نیاز 
مردم را می توانیم با برگزاری روضه های 
خانگی برطرف کنیم، در غیر این  صورت 
جشــن های غربی بافرهنگ خارجی که 
هیــچ بار معنوی و دینــی ندارند، جای 
آن هــا را پر خواهنــد کرد.مروی بر لزوم 

خدمت رســانی اعتاب مقدسه به مردم 
مبتنی بر ســیره اهل بیت)ع( تأکید کرد 
و افزود: امروز بدون حضور در حوزه های 
اجتماعــی و خدماتی نمی توانیم نفوذ و 
کارکرد مثبت داشــته باشیم. مسیحیت 
توانسته با تأسیس بیمارستان و مدرسه 
پــا به عرصه گذاشــته و نفوذ پیدا کند. 
تولیت آســتان قدس رضوی در ادامه به 
برخی خدمات اجتماعی آســتان قدس 
رضوی اشاره و تصریح کرد: خدام حضرت 
رضــا)ع( در مســائل مختلف اجتماعی 
ازجملــه آزادی زندانیان، رفع اختالفات 
خانوادگی، سرکشی به اقشار بی بضاعت 
جامعه و غیره بسیار خوب عمل کرده اند.

حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: 
ظرفیــت و برکت حضور امام رضا)ع( در 
مشــهد و امام زادگان عظیم الشأن در قم 
و شــهرری آن قدر باالست که با استفاده 
از این ظرفیت نورانی می توانیم بسیاری 
از مســائل اجتماعی را حل کنیم و نیاز 
به وجود دادگســتری نخواهیم داشت.

تولیت آســتان قدس رضوی همچنین 
در این جلســه به اظهــارات تفرقه انگیز 
اخیــر در جســارت به ســاحت مقدس 
اهل بیت)ع( واکنش نشــان داد و اهانت 
بــه مقام نورانی خانــدان پیامبر)ص( را 

شدیداً محکوم کرد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

توسط شهردار و اعضای شورای شهر 
هشتگرد انجام شد؛

باامامجمعه دیدار
شهرستانساوجبالغ

البرز / گروه اســتان ها: حجت االســالم و 
المســلمین حاج آقا مختاری امام جمعه 
شهرســتان با تبریــک انتصاب مهندس 
یعقوبــی به عنوان شــهردار هشــتگرد و 
آرزوی توفیق برای شــهرداری و شورای 
اسالمی شهر ، از حمایت ستاد نماز جمعه 
از مدیریت شهری سخن گفت . مختاری 
افزود : ستاد نماز جمعه از شهرداری و شورا 
به عنوان متولی شهر حمایت می کند چون 
معتقدیم که موفقیت مدیریت شهری در 
واقع موفقیت شــهروندان و رضایتمندی 
آنها خواهد بود .امام جمعه ساوجبالغ بیان 
کرد : خوشــبختانه هشتگرد در بعضی از 
مقوله ها و زیرساخت ها از جمله فضاهای 
سبز شهری وضعیت مناسبی دارد و حفظ 
و نگهداری و توسعه آنها از جمله برنامه های 
مورد تاکید می باشد .وی حضور شهروندان 
نجیب و فرهیختگان ارزشمند را از جمله 
مزیت های هشتگرد دانست که می توانند 
یاریگر مدیریت شــهری در همه عرصه ها 
باشند .حاج آقا مختاری افزود : تا زمانیکه 
مدیریت شهری در مسیر انقالب و خدمت 
بــه مردم کار می کنند از حمایت اینجانب 
برخــوردار خواهند بــود و انتظار می رود 
برنامه ای 10 ســاله برای مدیریت شهری 
تدوین گردد و برای تدوین آن از تیم های 
مطالعاتی بصورت  کارشناسانه بهره گیری 
شــده و راه های دسترســی به اهداف آن 
نیــز بررســی و درج گردد . مهندس علی 
یعقوبی در این نشست از حضور امام جمعه 
معزز که  پشــتیبان مجموعه شــهرداری 
و شــورا می باشــند تقدیر و تشکر نمود. 
شــهردار هشــتگرد گفت : محوریت امام 
جمعه در مسائل فرهنگی و همراهی ستاد 
نماز جمعه با شهرداری و شورای اسالمی 
شــهر می تواند نوید بخش آینده پرکار و 
پرثمر در حوزه فرهنگی باشد .وی با تقدیر 
از اعتماد رئیس و اعضای شورای اسالمی 
شــهر ، از تدویــن برنامــه هایی جامع در 
حوزه فرهنگی و سایر حوزه ها خبر داد و 
از امام جمعه معزز شهرســتان در زمینه 
حمایت در به ثمر نشســتن این برنامه ها 
درخواســت یاری نمود . مهندس افشاری 
رئیس شــورای اسالمی شهر نیز با اشاره 
به انتخاب شهرداری با تجربه در هشتگرد 
گفــت : مدیریت شــهری آمادگی دارد تا 
از پتانســیل های موجود از قبیل مجتمع 
فرهنگی هنری 9 دی در راســتای اجرای 
برنامه های فرهنگی و مذهبی شهرستان 
استفاده نماید و زیرساخت های فرهنگی 
شــهر را برای ارتقاء فرهنگ شــهروندی 
در اختیار دســتگاه های متولی دانســت 
.مهندس کاشــف نایب رئیس شــورای 
اســالمی شــهر هدف از این دیدار را بهره 
گیری از رهنمودهای امام جمعه معزز در 
شروع به کار شهردار جدید این شهر بیان 
کرد و افزود : با صدور حکم شهردار از سوی 
استاندار محترم و برگزاری مراسم معارفه 
وی ،  پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا 
، دیدار با امام جمعه محترم و بهره گیری 
از رهنمودهای ایشــان جــزو برنامه های 
شــورای شهر بوده و خرسندیم که شروع 
به کار شــهردار جدید با حمایت های امام 
جمعــه محتــرم همراه اســت .حاج رضا 
واحدی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای 
اسالمی و شهرداری هشتگرد نیز گزارشی 
از برنامه های فرهنگی اجرا شده و به ویژه 
برنامه بزرگداشــت روز فرهنگی هشتگرد 
ارائه کرد .واحدی گفت : خوشــبختانه با 
حمایت مســئولین و حضور فرهیختگان 
و هنرمنــدان برنامه های خوبی در هفته 
فرهنگــی هشــتگرد اجرا گردیــد و در 
اولین ســال فعالیت شــورای ششم ، این 
برنامــه تجربه مفیدی برای ســالیان آتی 
خواهد بود .وی گفت انشــااهلل برنامه های 
فرهنگــی طبــق تقویم تدوین شــده و با 
همکاری دستگاه های فرهنگی شهرستان 
و بــا محوریــت امام جمعه محترم با قوت 
بیشــتری پیگیری خواهد شد.مهندس 
فالحتکار عضو شــورای اســالمی شهر به 
تعامل و همفکری اعضای شــورا در برنامه 
های فرهنگی اشاره کرد و این رویه را نوید 
بخش ارتقاء خدمات به شــهروندان بویژه 
در زمینــه فرهنگی عنوان کرد . وی گفت 
: با همفکری و بهره گیری از پتانسیل سایر 
دستگاه های شهرستان ، تالش برای ارتقاء 
خدمات به شهروندان از جمله اولویت های 
کاری شــورا و شهرداری بوده و امیدواریم 
 بــا حضــور شــهردار جدید ایــن رویه 

تقویت شود .

مدیر کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای 
استان ایالم:

حفظراههایاستانایالم
بهعنوانسرمایهملی
دارد اولویتقرار در

ایالم / گروه استان ها: مدیرکل راهداری و حمل 
و نقــل و جاده ای اســتان ایــالم گفت: یکی از 
مشــکالت اساسی در جاده ها، سرقت تابلوهای  
جاده های مواصالتی اســت که نقش مهمی در 
ایمنی جاده های اســتان دارند.نورا... دلخواه  در 
بیســت و ششــم آذرماه و در نشســت خبری با 
اصحاب رســانه و مطبوعات استان ایالم، اظهار 
کرد: رسانه ها زبان گویای مردم و پل ارتباطی بین 
مردم و مســئوالن هستند، رسانه های استان تا 
کنون همکاری و تعامل بسیار گسترده ای با حمل 
و نقل و جاده ای استان داشته اند.وی با اشاره به 
اینکه با وجود شــیوع کرونا، با تالش رانندگان و 
همکاران ما در حمل و نقل جاده ای، میزان باری 
که در کشــور و اســتان جابجا شده است بیشتر 
از میزان نرم ســاالنه بوده اســت، افزود: به پاس 
تقدیر از زحمات رانندگان 26 آذرماه به عنوان روز 
رانندگان نامگذاری شده است و یکم دیماه هم در 
راســتای قدرددانی از زحمات راهداران در سرما 
و گرما و شــرایط جوی مختلف برای نگهداری 
از راه ها به عوان ســرمایه ملی کشــور، به عنوان 
روز راهــدار و بیــن این دور به عنوان هفته حمل 
و نقل و راهداری مطرح است.مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان ایالم  ابراز کرد: با 
توجه با مشــکالت اعتباری و بودجه ای اقدامات 
بســیار ارزشــمندی در زمینه نگهداری راه های 
استان انجام شده است، در حال حاضر  چهارصد 
نفر پرســنل در بخش حمل و نقل و راهداری و  
پایانــه مــرزی را در این نهاد فعالیت می کنند و 
نگهداری 3 هزار و 178 کیلومتر مسیرها  و جاده 
های مواصالتی استان را برعهده دارند.دلخواه با 
اشاره به اینکه همچنین 7 هزار دهنه پل کوچک و 
بزرگ در مسیرهای مواصالتی استان وجود دارد، 
یادآور شد: ما امروز باید به نگهداری سرمایه های 
کشور و راه ها و جاده های کشور بپردازیم و ارزش 
کار همکاران ما در این تنگنای اعتباری بســیار 
ارزشمند است، ما نمی گوییم که راه های استان، 
مشکلی ندارد اما با تالش همکاران ما، این راهها 
در طول سال نگهداری و حفاظت می شوند.وی با 
اشاره به اینکه بیش از دویست نفر پرسنل نیز در  
مشاغل وابسته به پروژه های راهداری و احداث 
راه های اســتان مشــغول به کار هستند، گفت: 
نگهداری راه ها به قیر وابســته است که در طول 
مدت 4 ســال گذشته قیمت قیر حدود 10 برابر 
رشــد داشته است، راهداری و حمل و نقل جاده 
ای به عنوان دستگاه نگهدارنده  و خدمات رسانی 
مردم مطرح است و مردم نیز اتز ما انتظار دارند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
ایــالم بــا تاکید بر اینکه  افزایش میزان عوارضی 
در ســطح راه های کشــور  به این دلیل است که 
بتوان مسیرها و جاده ها را نگهداری کرد، گفت: 
بــرای نگهداری جاده ها باید درآمد پایدار وجود 
داشــته باشد که همیشه بتوان حفظ و نگهداری 
جاده ها، دچار مکشــل اعتباری نشود.دلخواه  با 
اشــاره به اینکه در اســتان با توجه به اینکه خط 
آهن و ریل نداریم حمل نقل در ســطح اســتان 
به جاده ای و هوایی محدود می شود، ابراز کرد: 
ســطح بســیار بزرگی از حمل نقل در استان از 
طریق مســیر جاده ای و زمین انجام می شــود و 
جابجایی بیش از 2 میلیون تن کاال و 5 میلیون 
نفر در طول سال بر عهده این نهاد است که به طور 
قطع نگهداری و مدیریت سیســتم حمل و نقل 
جاده ای استان بسیار مهم و ارزشمند است.وی 
با اشاره به اینکه طرح زمستانی راهداری در سطح 
استان با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط به 
ویژه پلیس راهور شروع شده است، گفت: با توجه 
بــه محدودیت های مالی که وجود دارد با تالش 
همکاران، 34 اکیپ راهداری در مسیر جاده های 
اســتان فعالیت دارند.مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان ایالم با اشــاره به اینکه 
یکی از مشــکالت اساســی در جاده ها، سرقت 
تابلوهای  جاده های مواصالتی اســت که نقش 
مهمی در ایمنی جاده های اســتان دارند، افزود: 
تابلوهای راهنمایی و رانندگی در مسیرها و جاده 
ها یکی امر ضروری برای حفظ سالمت مسافران و 
رانندگان است و باید تالش کرد با فرهنگ سازی 
مناســب از ســرقت و تخریب تابلوها در مسیرها 
و جــاده هــا جلوگیری کرد.دلخواه با بیان اینکه  
هزینه آســفالت در یک کیلومتر جاده با افزایش 
نرخ قیر که ماده اصلی آســفالت اســت، هفت تا 
هشــت برابر افزایش یافته اســت، خاطرنشــان 
کرد: امید اســت با همکاری رســانه ها و حمایت 
مســئوالن استانی و کشــوری، بخش راه استان 
بیش از گذشــته تقویت شود که طور قطع نقش 
مهمی در توسعه استان خواهد داشت.وی از ثبت 
بیش از 25 میلیون و 634 تردد وسایل نقلیه از 
اول سال جاری تاکنون در محورهای مواصالتی 
اســتان خبر داد و افزود: بیش از 107 دســتگاه 
دوربیــن ثبت تخلف و تردد شــمار و همچنین 
ســه تابلو متغییر در محورهای مواصالتی استان 
ایالم فعال است.مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای ایالم خاطرنشــان کرد: ســامانه و تلفن 
گویای 141 به صورت شــبانه روزی پاسخگوی 
هموطنــان درخصوص اطالع رســانی وضعیت 
جاده های استان است و به مردم توصیه می شود 
پیش از سفر حتماً از وضعیت راه ها مطلع شوند
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مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان: 

تاسیسنمایشگاههایمنطقهایوتوسعهصادرات،رویکردهایجدیدنمایشگاهاصفهاناست
اصفهان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللــی اســتان اصفهــان از توســعه صــادرات، راه اندازی 
نمایشگاه های تخصصی منطقه ای در کشورهای همسایه و افزایش 
توانمندی بانوان به عنوان رویکردهای جدید این شرکت یاد کرد.
دکتــر علیرضــا مرتضوی در نشســت خبری دومین نمایشــگاه 
مدیریت کســب و کار اصفهان با تاکید بر اینکه برای رســیدن به 
موفقیت، مدیران ما باید کار را تکرار کنند، گفت: امیدوار به حضور 
شــرکت های دانش بنیان و شــرکت علمی تحقیقاتی در این دوره 
از نمایشگاه هستم و این مجموعه ها به طور قطع برای حضور در 

نمایشگاه نیاز به پرداخت وجهی ندارند.
وی با تاکید بر اینکه صادرات موجب گره گشایی مشکل اشتغال و 
مسائل اجتماعی و اقتصادی می شود، تصریح کرد: اتاق بازرگانی و 
شهرداری اصفهان برنامه های مختلفی برای تسهیلگری صادرات 
دارند و نمایشــگاه اصفهان به عنوان بازوی اجرایی این برنامه ها 

عمل خواهد کرد.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی اصفهان ورود 
نمایشگاه ها به دل جامعه  و فعالیت آن در شهر را از دیگر برنامه 
های این سازمان معرفی کرد و گفت: نمایشگاه تولیدات نورپردازی 

همزمان با دهه فجر در ســطح شــهر و در خیابان ها انجام خواهد 
شد.وی اضافه کرد: نمایشگاه مبلمان شهری نیز در سطح شهر و در 
پارک ها اسفندماه انجام می شود که عالوه بر معرفی ظرفیت های 

این حوزه به ایجاد شور و نشاط نیز کمک کند.
وی تاکید کرد: به زودی نمایشگاه دائمی توانمندی  های اصفهان در 
بصره ایجاد خواهد شد؛ به دنبال آن هستیم که تعداد نمایشگاه های 
منطقه ای برای ارائه توانمندی های بین المللی برندهای اصفهانی را 

افزایش دهیم.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
نیز در ادامه این نشست خبری تاکید کرد که بهبود فضای کسب 

و کار باید در اولویت فعالیت های اجرایی قرار بگیرد. 
کامران کالنی با بیان اینکه در فضای کســب و کار مواردی وجود 
دارد که صاحب کســب و کار تســلطی بر آن ندارد و این موضوع 
برعملکرد وی تاثیر می گذارد، اظهار کرد: مواردی همچون فرایند 
اخذ مجوز، شــرایط اســتخدام نیرو، مالیات، اعتبارات و... از این 

دسته موارد هستند. 
وی افزود: طی سنوات گذشته استان اصفهان در حوزه کسب و کار 
دچــار نقیصه بوده و آن عدم هم افزایی اجزای مختلف بخش های 
دولتی برای بهبود کســب و کار و و عدم همکاری متقابل بخش 
دولتی و خصوصی اســت، البته طی چند ســال برای بهبود این 
فضا اقداماتی در شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی انجام 

شده است. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان با اشــاره به 
بهبود شاخص فضای کسب و کار در استان اصفهان، گفت: شاخص 
کســب و کار از رتبه بیســت و ششــم در سال 98 ، طی شش ماه 

نخست امسال به رتبه هشتم رسیده است.

خبر ویژه

گلستان / گروه استان ها: مدیرکل غله گلستان از پرداخت 94 درصد 
مطالبات سویاکاران استان خبرداد و گفت: میزان باقی مانده از مطالبات 
سه میلیارد و 250 میلیون تومان بوده که در اسرع وقت پرداخت خواهد 
شد.ســید خالق ســجادی در مورد پرداخت مطالبات سویاکاران اظهار 
کرد: هشت هزار و 873 تن سویا از کشاورزان گلستانی در سال جاری 
خریداری شد که تاکنون پول هشت هزار و 352 تن تسویه شده است.

مدیــرکل غله و خدمات بازرگانی گلســتان ضمن عذرخواهی از بابت 

تأخیر به وجود آمده در پرداخت مطالبات، افزود: امرو95 میلیارد و 400 
میلیون تومان از طلب کشاورزان گلستانی پرداخت شد.وی ادامه داد: 
میزان باقی مانده از مطالبات ســه میلیارد و 250 میلیون تومان بوده 
که در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.گفتنی است خرید تضمینی هر 
کیلو دانه ســویا از 6 هزار و 630 تومان در ســال گذشــته به 12 هزار و 
419 تومان در ســال جاری رســیده بود.امسال 13 هزار هکتار اراضی 

گلستان به زیر کشت سویا رفته بود

مدیر کل غله استان گلستان:

گلستانیپرداختشد کاران 94درصدمطالباتسویا

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 
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گزارش

داستانفرسودگیولزومنوسازیحملونقلعمومیتهرانهمیشهوجودداشتهاست

حال ناخوش حمل و نقل عمومی پایتخت
خرابــی اتوبوس، دیــر آمدن قطار مترو و 
وجود تاکسی های فرسوده در تهران این 
روزها به خاطره مشترک پایتخت نشینان 
بدل شده است و تنها یک عزم جدی می 
تواند مشــکالت حمل و نقلــی تهران را 
حــل کند. حال این روزهای حمل و نقل 
عمومی پایتخت چنان بد اســت که خبر 
کمبــود قطعات متــرو و تعطیلی خطوط 
اتوبوس در شــرایط کرونا مردم را نگران 
کرده اســت، وضعیت فرسودگی حمل و 
نقل عمومی تهران چنان عمیق اســت که 
بودجه های چند 10 میلیاردی شهرداری 
گــره از کار آن بــاز نمی کند و باید کمکی 
فراتر دریافت شود.داســتان فرسودگی و 
لزوم نوســازی حمل و نقل عمومی تهران 
همیشه وجود داشته است، اما شهریور ماه 
سال گذشته شهردار وقت تهران هنگامی 
که از وعده های دولت برای تامین اتوبوس 
و واگن مترو ناامید شد، در نامه ای  به دفتر 
مقــام معظم رهبری درخواســت کرد که 
منابــع مالی خرید اتوبوس و واگن مترو از 
محل بازگشت منابع صندوق توسعه ملی 
پرداخت شــود.پیروز حناچی در این نامه 
گزارشــی از وضعیــت حمل نقل عمومی 
ارائــه کرد و به حجت االســالم محمدی 
گلپایگانــی رییــس دفتر مقــام معظم 
رهبــری و همچنین نوبخت معاون رییس 
جمهــور وقت و نهاوندیان دبیر شــورای 
عالــی هماهنگی امــور اقتصادی دولت 
قبل نوشــت: »همانطور که مستحضرید 
سامانه های مترو و اتوبوسرانی که وظیفه 
بخــش قابل توجهــی از جابه جایی های 
روزانــه در کالنشــهر تهــران را برعهده 
دارنــد، بــا کمبودهــا و چالش های قابل 
مالحظه ای روبه رو هســتند. به نحوی که 
در حــال حاضر بیش از 70 درصد ناوگان 
اتوبوســرانی تهــران فرســوده بوده و در 
سامانه مترو نیز بیش از 50 درصد قطارها 
از مرز تعمیرات اساسی عبور کرده اند و این 
در حالی اســت که شــهر تهران با کمبود 
حدود  سه هزار دستگاه اتوبوس و 1500 

دستگاه واگن مترو نیز مواجه می باشد.این 
مهم در شــرایط کنونی با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا و الزامات ناشــی از مصوبات 
ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی 
بر رعایــت فاصله گذاری اجتماعی، بیش 
از پیش نمود یافته و عدم نوسازی ناوگان 
حمــل و نقل عمومــی تبعات اجتماعی و 
امنیتی بســیار خطرناکی را در شــرایط 
اقتصادی کنونی به دنبال خواهد داشــت.

با توجه به مراتب مذکور، شهرداری تهران 
به منظور رفع بخشی از معضالت مطروحه 
در نظر دارد نسبت به خرید 1000 دستگاه 
اتوبــوس به مبلغ 30 هــزار میلیارد ریال 
و 210 دســتگاه واگــن مترو به مبلغ 50 
هــزار میلیارد ریال اقدام کند، لذا با توجه 
به محدودیت های مضاعف مالی ناشــی از 
شــیوع بیماری کرونا و عدم امکان تامین 
منابــع مالی از ســوی این شــهرداری، 
خواهشــمند است دستور فرمایید نسبت 
به اخذ مجوز اســتفاده از بازگشت منابع 
صندوق توســعه ملی بــرای تامین مالی 
خریــد اتوبوس هــا و واگن های مذکور به 
مبلــغ 80 هزار میلیارد ریال اقدام الزم را 

مبذول نمایند«.بر اســاس این گزارش، با 
اینکه شــهردار تهران دست به نامه شد تا 
بــرای حمل و نقل تهران پولی بگیرد؛ اما 
همان زمان بارها محســن هاشمی رئیس 
وقت شــورای شــهر تهران از عدم تالش 
مســئوالن وقت شــهرداری برای وصول 
وعده های دولت گالیه کرده و با اشــاره به 
مدیریت »لحاف تشــکی« از آنها خواست 
که پشت در دفتر رئیس جمهور و سازمان 
برنامه و بودجه لحاف تشــک خود را پهن 
کننــد و تــا وقتی پول نگرفتنــد، از آنجا 
خارج نشوند.بنابراین زنگ خطر کمبود و 
فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی زده 
شده بود؛ اما دولت به آن بی توجهی کرد 
و در نهایت این فرسودگی عمیق و بیشتر 
شد؛ به گونه ای که حاال رئیس کمیسیون 
عمران و حمل ونقل شــورای شهر ششم 
تهران خواهان اقدامات ضربتی برای حل 
مشکالت حمل و نقل عمومی شده است.

دستگاه انجام1۷هزار وعدهبیسر
اتوبوسبهشهرداریها

ســید جعفر تشکری هاشمی با اشاره به 

وضعیت اتوبــوس و متروی تهران، می 
گوید: دولت قبل در ابتدای فعالیت خود 
وعده داد که 17 هزار دستگاه اتوبوس به 
شــهرداری ها می دهد اما همانطور که 
می بینیم حتی یک دستگاه اتوبوس هم 
تحویل داده نشــد، این درحالیست که 
با شــیوع کرونا و نگرانی ها در خصوص 
وضعیــت حمل و نقــل عمومی باز هم 
وعــده داد پنج هزار دســتگاه اتوبوس 
به شــهرداری ها دهــد که از این تعداد 
هم تاکنون یک دســتگاه تحویل نشده 
اســت.در بخش واگن سازی هم نگرانی 
جدی داریم 400 واگن نیازمند اورهال 
اســت که باید این مهم هم مورد توجه 
جدی قرار گیرد.وی با بیان اینکه در حال 
حاضر وضعیت اتوبوســرانی اصال خوب 
نیست و به اندازه کافی ناوگان در اختیار 
نداریــم و خیلی از خطوط ما اتوبوســی 
برای جابجایی مسافر ندارند، می افزاید: 
اینکه حال مترو، اتوبوس و حتی تاکسی 
مطلوب نیست، برکسی پوشیده نیست 
و ایــن نتیجــه عقــب افتادگی و حتی 
رهاشــدگی اســت که در 4 سال اخیر 

در شــهرداری و در 10 ســال گذشته از 
سوی دولت شاهد بوده ایم.وی با اشاره به 
اینکه این روزها نه تنها در بحث توسعه، 
بلکه حتی در موضوع نگه داشــت نیز با 
مشــکالت زیادی در اتوبوسرانی و مترو 
مواجهیــم، می گوید: وضعیت به قدری 
نگران کننده اســت که باید نگاه ویژه ای 
بــه حمل و نقل عمومی تهران داشــته 
باشیم و جلسات شهردار تهران و رئیس 
شورای شهر تهران با مسئوالن دولتی از 
جمله سازمان برنامه و بودجه آغاز شده 
تا بتوانند ســهم بیشتری از دولت برای 
توســعه حمل و نقل عمومی بگیرند.وی 
افزود: البته در الیحه پیشنهادی بودجه 
1401 آن طــور که باید، به حمل و نقل 
عمومی توجه نشــده اســت و به همین 
دلیل تمام تالش خود را به کار خواهیم 
بســت تا در کمیســیون تلفیق، تامین 
منابع برای توســعه و نگه داشــت حمل 
و نقل عمومی را به ســرانجام برســانیم. 
هرچنــد به هر میــزان که منابع دولتی 
محقق شود، رافع مسئولیت ما نیست و 
شهرداری نیز باید با همت بلند، گام های 
اساسی برای بهبود وضعیت حمل و نقل 
عمومی بردارد.در این شــرایط ناخوش 
حمل و نقل عمومی پایتخت، اما علیرضا 
زاکانی شــهردار تهران خبر از ورود هزار 
دســتگاه اتوبوس به چرخه حمل و نقل 
پایتخت از طریق نوســازی و بازسازی تا 
عیــد نوروز می دهد.وی می گوید: توجه 
مدیریت شــهری در دوره جدید تقویت 
حمــل و نقــل عمومی اســت و تالش 
خواهد شــد در همه سطوح حمل و نقل 
عمومی شــامل مترو، اتوبوس و تاکسی 
این تقویت انجام شود.شهردار تهران می 
افزاید: باید بتوانیم در حوزه بازســازی و 
نوســازی مترو، اتوبوس و تاکسی داشته 
باشیم تا با بهره گیری ازظرفیت ها سقف 
خدمتی خود را ارتقاء دهیم و شــرایط 
بسیار بدی که امروز با آن مواجه هستیم 

را جبران کنیم.

7جامعه
مدیرعامل سامانه شاد:

مدیرانمدارسمراقبت
شادباشند سواستفادهاز

مدیرعامل ســامانه شــاد درباره نحوه 
اســتفاده سودجویان از ســامانه شاد 
و برخورد با آنهــا توضیحاتی داد.علی 
کاظــم زاده گفت: ایجــاد کانال ها در 
شــبکه شاد فقط برای مدیران مدارس 
و صرفــا بــا تأیید آمــوزش و پرورش 
انجام می شــود که در این راســتا مدیر 
به آموزش و پرورش درخواست می دهد 
و واحدهــای فناوری کانال را برای آنها 
ایجاد می کنند و در ادامه مدیر می تواند 
از آن کانــال اســتفاده کند.وی با بیان 
اینکــه امــکان ایجــاد کانال های غیر 
اخالقــی با محتواهــای نامتعارف در 
ســامانه شــاد وجود ندارد، افزود: اگر 
کانال های نامتعارف در ســامانه شــاد 
دیده می شــود به دلیل تخلفی اســت 
که مدیــران کانال ها انجام می دهند و 
کد فعال سازی خود را در اختیار افراد 
کالهبرداری که به اسم پشتیبانی شاد 
فعال هستند، قرار می دهند.در چنین 
حالتی یک نفر شبیه به اکانت پشتیبانی 
شاد، اکانتی را ایجاد می کند و به مدیر 
پیام می دهد که اکانت شــما در خطر 
اســت و الزم اســت کد فعال ســازی 
خــود را در اختیار مــا قرار دهید، فرد 
کالهبردار با دسترسی به اکانت مدیر، 
خود را مدیر کانال کرده و اکانت مدیر 
را از مدیریــت کانــال حذف می کند، 
ســپس با انتشار مطالبی که نامناسب 
و در نهایــت بــا افزایش ممبرها، اقدام 
به فروش کانــال می کند.وی گفت: از 
کاربران شــاد درخواست می کنیم، کد 
فعالســازی خــود را در اختیار دیگران 
قرار ندهند و توجه داشــته باشــند که 
اکانت های رسمی پشتیبانی شاد تیک 
آبی دارند.وی گفت: اگر چنین مواردی 
از ســوی مدیرهای کانال ها لحاظ شود 
هیچ سواستفاده ای صورت نمی گیرد و 
محتوای نامناســبی هم تولید و منتشر 
نمی شــود.وی افزود: پلتفرم شــاد از 
ســه طریق گــزارش تخلف را دریافت 
می کند که شــامل پلیس فتا، حراست 
آمــوزش و پــرورش و گزارش کاربران 
اســت. در همین راســتا در صورتی که 
نیاز به اعمال محدودیت یا مســدودی 
اکانت های متخلف باشد، این اقدامات 
انجام می شود.وی درباره دانش آموزانی 
که در شــبکه شاد اقدام به فعالیت های 
غیر درســی می کنند، افزود: شاد یک 
بخش پیام رســان دارد که همه دانش 
آموزان می توانند در آن فعالیت داشته 
باشــند، اما ما سعی کردیم امکانات به 
طوری طراحی شــود که دانش آموز از 
آسیب های فضای مجازی دور باشد. وی 
در تشریح این اقدامات گفت: سرویس 
جســت و جوی شــاد بین را راه اندازی 
کردیم که اگــر دانش آموز می خواهد 
جســت و جویی انجــام دهد، به جای 
ســرچ در گوگل، در سامانه شاد بتواند 
اطالعات خود را کسب کند.کاظم زاده 
تصریح کرد: این موتور جست و جو یک 
موتور جست و جوی پاالیش شده برای 
کــودک و نوجوان اســت و محتواهای 
نامناســب را در نتایج جستجو نمایش 
نمی دهد.مدیرعامل سامانه شاد درباره 
رایگان بودن اینترنتی خدمات شــاد، 
ادامه داد: در بســتر موبایلی کاربر باید 
بســته اینترنت فعال داشــته باشد که 
GPRS دســتگاه فعال شــود و زمانی 
که از شــاد استفاده می کند، هزینه ای 
صرف نمی شود و از بسته کاربر اینترنت 
کم نمی شــود. کاظــم زاده گفت: پیام 
رســان و فعالیت های آموزشی در شاد 
رایگان اســت اما مواردی مانند موتور 
جســت و جو و ســرویس بارکد خوان 
با تعرفه مصوب محاســبه می شــود. 
که این موارد نیز در نرم افزار مشــخص 
شده است. وی درباره افزایش امکانات 
جدید سامانه شاد، گفت: امکانات شاد 
در حال افزایش است و سعی می کنیم 
دسترســی و تجربه کاربری راحت تری 
را در اختیــار کاربــران قــرار دهیم. 
مدیرعامل ســامانه شاد گفت: تا چند 
روز آینده بخش های جدیدی از سامانه 
شاد معرفی می شود که بسیار هم مهم 
و کاربردی هســتند. کاظم زاده درباره 
دسترســی دانش آموزان نابینا به این 
سامانه نیز تصریح کرد: ما دوست نداریم 
هیچ دانش آموزی از تحصیل باز بماند، 
لذا در حــال طراحی قابلیت های ویژه 
نرم افزار برای دانش آموزان اســتثنایی 

هستیم.

بر اساس گزارش سازمان هواشناسی؛

آسمانکداماستانها
بارانیخواهدبود امروز

بر اســاس پیش بینی ســازمان هواشناسی، 
بــارش پراکنده باران در برخی اســتان ها را 
شــاهد خواهیم بود.بر این اساس امروز شنبه 
27 آذر 1400، بــرای اســتان های گیالن، 
مازندران، گلستان، سمنان، خراسان شمالی، 
شمال خراسان رضوی، شمال بوشهر و جنوب 
اســتان های آذربایجان غربــی، آذربایجان 
شــرقی و اردبیل بــارش پراکنده پیش بینی 
می شود.یکشــنبه نیز در استان های واقع در 
جنوب غرب و ارتفاعات و دامنه های زاگرس 
مرکزی بارش باران گاهی با رعدوبرق و وزش 
باد شدید موقت پیش بینی می شود.همچنین 
در بخش هایی از مرکز، شــرق و شمال شرق 
نیز شاهد بارش پراکنده خواهیم بود.دوشنبه 
در نیمه غربی کشور و سه شنبه عالوه بر نیمه 
غربی در شمال شرق شاهد بارش باران گاهی 
با رعد و برق و وزش باد شــدید خواهیم بود.

طی امروز و چهار روز آینده بارش در مناطق 
سردسیر و کوهستانی به صورت برف خواهد 

بود .

وزیر بهداشت:

تعرفههایپرستاریبهصورت
»موقت«اجرامیشود

وزیر بهداشــت گفت: تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری را به صورت »موقت« تا پایان سال 
اجرایــی می کنیم.بهرام عین الهی افزود: در 
برنامه بلند مدت نیز برای ســال آینده، پس 
از شناســایی و احصاء خدمات، الزم است که 
شــورای عالی بیمه مصوبــه را نهایی نموده 
تــا از طریق آن بســته های خدمتی تعریف 
و پرداخت کارانه نظام پرســتاری بر اســاس 
تعرفه های گذاری انجام شود.وی یادآور شد: 
یکــی از تأکیدات معظم له، در دیدار ســال 
گذشته و امسال با پرستاران، عملیاتی نمودن 
تعرفه گذاری بوده است که افتخار داریم این 
مهم در این دولت عملیاتی می شود.وی افزود: 
امیدوارم با توجه به تاکید معظم له، سازمان 
برنامــه و بودجه و مجلس در بودجه 1401، 
تمهیــدات الزم را در واکاوی و دقــت نظر به 
نیازهای مالی وزارت بهداشت، در حمایت از 
پرســتاران و کادر بهداشــت و درمان را مورد 
توجه قرار داده تا مطالبات مدافعان سالمت، 
به خصــوص جامعه پرســتاری مورد توجه 
ویــژه قــرار گیرد.نکته مهم در تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری، موضوع »ارزش گذاری به 
خدمات ارائه شده« از طریق جامعه پرستاری 
و مشــخص شدن میزان تالش و زحمت های 
شبانه روزی آنها است و از منظر نظام بیمه ای 
نیز باید مورد توجه و ُمداقه قرار گیرد.موضوع 
اصلی دیگر در این قانون، »شناخت بسته های 
های خدمتی«، »شناسایی وظایف و خدمات 
جامعه پرستاری« و »تعیین ارزش ریالی« آن 
برای پرداخت اســت که عملیاتی شدن آن از 
طریــق نظام بیمه ای قابــل اجرا خواهد بود.

وی افزود: به نظر می رســد مهم تر از موضوع 
»پرداخت های پرستاری«، »هویت بخشی« 
به خدماتی است که ضرورت مداخله پزشک 
در آن وجود ندارد و باید به اســتناد شــواهد 
و مســتندات قانونی در شــورای عالی بیمه 
تصویب شود.وی با بیان اینکه به یقین موضوع 
تعرفه گذاری پرســتاری را با توجه به دستور 
رهبر معظم انقالب اسالمی و تأکیدات رئیس 
جمهوری تا پایان سال اجرایی خواهیم کرد، 
افزود: جمع بندی وزارت بهداشــت تا امروز، 
این اســت که این طرح به صورت »پایلوت« 
اجرا نشــود و با هماهنگی که انجام شد برای 
عملیاتی شدن و پرداخت مابه التفاوت آن به 
صورت هماهنگ، برای همه پرستاران کشور 

انجام شود.

علوم برنامههایوزیر
برایارتقایرتبهعلمیکشور

دنیاچیست در
وزیــر علــوم درباره ارتقــای رتبه علمی دنیا 
از 15 بــه جایــگاه برتر، گفــت: اولین کار در 
این زمینه این اســت که ســاالنه 5 درصد از 
مجالت علمی و پژوهشــی کشور که 1860 
عدد اســت تحت نمایه های بین اللملی قرار 
بگیرد.وقتی مجالت علمی و پژوهشــی ایران 
تحت نمایه های بین المللی قرار بگیرند خود 
بــه خــود مقاالتی که در ایــن مجالت چاپ 
می شــوند درصدد تولیدات داخلی ایران قرار 
خواهند گرفت و منجر به ارتقای رتبه علمی 
کشــور می شوند.محمدعلی زلفی گل افزود: 
گام بعدی در جهت ارتقای رتبه علمی ایران 
در دنیا این اســت که در پذیرش دانشجویان 
بین المللی فعال تر شــویم و آئین نامه آن در 
شــورای عالی انقالب فرهنگی در حال نهایی 
شــدن اســت و ســعی می کنیم که از طریق 
جذب دانشــجویان خارجی بتوانیم کیفیت 
برون داد های علمی را باال ببریم تا در عرصه 
میــزان ارجاعات و تحقیقات و مقاالت کیفی 

هم رتبه علمی ایران را ارتقا دهیم.

خبر ویژه

وزیــر میراث فرهنگی با اشــاره بــه اهمیت مرمت 
بناهای تاریخی، گفت: تقویت صنعت گردشــگری 
بعــد از کرونــا از اولویت های وزارت میراث فرهنگی 
است.ســیدعزت ا.. ضرغامی، عنوان کرد: حراست از 
ظرفیت هــای موجود و تــالش برای تقویت صنعت 
گردشــگری به ویژه بعد از شــیوع ویروس کرونا از 
جملــه اولویت های جــدی وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری اســت.وزیر میراث 

فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری با بیان 
اینکــه اعتبار الزم برای توســعه حوزه های مختلف 
گردشــگری در میراث فرهنگی وجود ندارد، گفت: 
تــالش می کنیــم در اعتبارات عمرانی 1401 بحث 
مرمــت بناهای تاریخی را بــه صورت جدی دنبال 
می کنیم.وی مشــارکت سازمان های مردم نهاد در 
طرح های میراثی را الزم و ضروری دانســت و بیان 
کرد: کیفی سازی مراکز اقامتی از جمله راهکارهای 

موثر برای جبران خســارت های کرونایی اســت که 
باید مد نظر جدی دســت اندرکاران در کل کشــور 
قرار گیرد.وزیر میراث فرهنگی اختصاص تسهیالت 
1500 میلیارد تومانی به مراکز اقامتی و گردشگری 
را از جملــه اقدامــات در دســتور کار عنوان و تأکید 
کرد: اعطای تســهیالت در حوزه صنایع دســتی نیز 
در جلســه هیئت دولت مطرح و مورد تأکید رئیس 

جمهور قرار گرفت.

وزیر میراث فرهنگی:

اعتباراتعمرانیسالآیندهدیدهشد بودجهمرمتبناهایتاریخیدر

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا:

ایرانوجوددارد اومیکرونقطعادر
عضــو کمیتــه علمی ســتاد مقابله بــا کرونا 
گفت: ســویه اومیکــرون عالئمی شــبیه به 
ســرماخوردگی و یا انفوالنزای بســیار خفیف 
دارد.مجید مختاری با اشــاره به اینکه بسیاری 
از دانشمندان آفریقای جنوبی معتقدند که این 
گونه ممکن است از قبل وجود داشته و در بین 
جهش هــای مختلف اروپا و آمریکا، خاورمیانه  
و... ایــن گونــه به عنوان یک مورد خفیف دیده 
شده است، افزود: آنها معتقدند ما این مورد را در 
تست هایمان متوجه شدیم و سریع به دنیا اعالم 

کردیم که کامال حرف درســتی هم می زنند.
اومیکرون جهشی است که میزان انتقال آن ها 2 
تا 2.5 برابر دلتا است اما فعال با اطالعات خوبی 
که در دســترس داریم؛ کشندگی این ویروس 
پایین است.مختاری گفت: درحال حاضر اکثر 
افــرادی که برای این ســویه در بیمارســتان 
بســتری  شدند، غیر واکسینه بودند و مشاهده 
شــد بیماری روی افراد واکسینه شده یا اتفاق 
نمی افتد یا بسیار خفیف است.وی با بیان اینکه 
افراد مبتال به اومیکرون به میزان بسیار نادری 

در آی ســی یو بســتری می شوند، افزود: منابع 
آفریقای جنوبی فعال این ســویه به عنوان یک 
ســویه خفیف اما با انتشار وسیع معرفی کرده 
اند اما ممکن اســت این صحنه تغییر کند.وی 
گفت: حس من این اســت که اومیکرون قطعا 
در ایــران هم وجــود دارد و به زودی توالی آن 
تشــخیص داده می شــود.وی با بیان اینکه در 
کشــورهایی که پایش های مرزی سختگیرانه 
دارند، این سویه دیده شده است، گفت: زمانی 
که در کشــورهای همجوار ما این ســویه دیده 

شــده اســت ما هم مجزا نیســتیم.وی افزود: 
بیمارانی که در بیمارســتان ها و بخش های آی 
ســی یو بستری می شوند بسیار عالئم شدیدی 
دارند. اما در آفریقا افرادی که در بیمارســتان 
به دلیل اومیکرون بســتری هستند حتی نیاز 
به اکسیژن هم ندارند.مختاری گفت: به کرات 
مقامات بســیار باال پزشــکی اعالم کرده اند که 
تمام موارد پیشگیری را در مقابل اومیکرون باید 
باال برد و واکسیناسیون به خصوص تزریق دوز 

بوستر را باید ادامه داد.

آیامعلمانماده2۸شاملنظامرتبهبندیمیشوند
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: رتبه بندی 
معلمان در 5 رتبه آموزشــیار مربی، آموزشــیار معلم، استادیار معلم، 
دانشــیار معلم و اســتاد معلم تقسیم شد و 80 درصد حداقل دریافتی 
مربی پایه یک دانشــگاه تهران به عنوان پایه رتبه بندی قرار داده شــد 
ضمــن اینکــه پایه دریافتی برای رتبه اول 8 میلیون و هشــتصد هزار 
تومان تعیین شــد و افزایش ســایر رتبه ها بر اســاس درصدهای دیده 
شــده در قالب 10، 15، 12، 10 و 5 بین رتبه ها تعیین شــد.محمد 
وحیدی تصریح کرد: اعتبارات اجرای نظام رتبه بندی معلمان تا پایان 
ســال 12 هزار و پانصد میلیارد تومان تعیین شــده و برای سال آینده 

نیز مبلغ 25 هزار میلیارد تومان تعیین شــده اســت که ممکن اســت 
در کمیســیون تلفیق بودجه 1401 افزایش پیدا کند و بعد از تدوین 
آئین نامه ها عدد نهایی مورد نیاز برای اجرای آن مشخص می شود.البته 
عدد کنونی که دولت در الیحه بودجه برای اجرای رتبه بندی معلمان 
تعیین کرده اســت بر مبنای نیاز واقعی نیســت، اما دولت متعهد شده 
است که مبلغ 12 هزار و پانصد میلیارد را برای امسال قطعی پرداخت 
کند و این عدد وصل به بودجه هم نبوده است تا مشمول بند )و( شود 
و بــرای اجرای آن در ســال 1401 نیــز فرصت کافی وجود دارد تا در 
الیحه بودجه لحاظ شود.وی در پاسخ به اینکه آیا معلمان آزمون 28 

هم رتبه بندی می شــوند، گفت: در صحن یک ماده اصالح شــد که در 
پی آن تربیت شــدگان دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی مدرک 
تحصیلشان به عنوان سنوات برای آنها لحاظ می شود و در رتبه بندی 
آنها محاســبه خواهد شــد.وی افزود: پذیرفته شدگان آزمون ماده 28 
امســال با یک توقف رتبه بندی می شــوند و ابتدا هیات ممیزه وضعیت 
مدرک تحصیلی و سوابق کاری آنها را بررسی کرده به این صورت که 
چنانچه ســابقه خدمت در نهضت یا به عنوان خرید خدمت نداشــته 
باشند و در دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی هم تحصیل نکرده 

باشند بعد از دو سال رتبه بندی خواهند شد.
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کاروانسرایسعدالسلطنه
دورانقاجار یادگاریاز

کاروانسرای سعدالسلطنه یکی از جاهای دیدنی قزوین 
و یکی از آخرین آثار به جا مانده از حکومت ناصرالدین 
شاه قاجار است که آن را به نام سرای سعدیه، بازارچه 
 سعدالســلطنه و ســرای ســعادت هم می شناسند.

زمانی که باقرخان سعدالســلطنه حاکم قزوین بود، 
در کنــار تمام کارهــای خوبی که انجام داد، تصمیم 
گرفت برای بهبود شــرایط تاجران ایرانی به منظور 
معاملــه و ایجــاد ارتباطات تجاری با کشــورهایی 
 مثــل ترکیه، روســیه و … کاروانســرایی بســازد.

این هدف باعث شــد که کاروانســرا را در میان شهر و 
در کنــار بازار قزوین بنا کند تا تاجران ایرانی بتوانند 
بــه راحتــی با بازرگانان خارجی که این مکان را برای 
اقامت انتخاب می کردند، ارتباط تجاری برقرار کنند. 
البته تا حد زیادی هم این اتفاق افتاد. کاروانســرای 
سعدالســلطنه در زمینی به مســاحت 2.7 هکتار و با 
حدود 400 حجره ســاخته شده که لقب بزرگ ترین 
کاروانسرای درون شهری ایران را دارد. البته آوازه اش 
به این جا ختم نمی شــود چرا که عنوان بزرگ ترین 
 کاروانسرای سرپوشیده جهان را هم از آن خود کرده است.
باقرخــان سعدالســلطنه، در اواســط حکومتش در 
قزوین که همزمان با اواخر حکومت ناصرالدین شــاه 
بود، یعنی ســال 1310، دستور ساخت کاروانسرای 
سعدالسلطنه را داد. بالفاصله تیمی از معماران ایرانی 
شامل دو معمار اصفهانی و دو معمار قزوینی، تشکیل 
شد. فرآیند طراحی و ساخت ادامه پیدا کرد تا این که در 
 سال 1312، آماده استفاده و پذیرایی از کاروان ها شد.

با تردد بازرگانان خارجی، این کاروانسرا تا مدت ها به 
عنوان یک واحد تجاری که فعالیت های چشم گیری 
داشت، شناخته می شد. حتی در همین زمان، یعنی 
در تاریخ 17 آذرماه 1316، به واســطه فعالیت های 
تجــاری کــه در آن انجام می شــد، با شــماره ثبت 
1021 بــه عنــوان یکــی از زیرمجموعه هــای بازار 
 قزوین، ثبت شــد اما این روزگار خیلی دوام نداشت.
بــا شــروع جنگ جهانــی دوم و نابســامانی اوضاع 
ایران، مرغ ســعادت هم از بام ســرای ســعدیه پر 
کشــید و باعث آشــفتگی اوضاع کاروانســرا شــد. 
در ایــن زمــان بود که کاربــری حجره های موجود، 
از محــل اســتراحت مســافران بــه کارگاه هــای 
 تولیــدی کفــش، چوب، فــرش و … تغییــر کرد.

گذر سال ها و استفاده کاروانسرا برای مصارف مختلف، 
تاریخ پرفراز و نشــیبی را برای او رقم زد. از آدم هایی 
که در این مکان آرام گرفتند و خســتگی ســفر از تن 
درآوردند گرفته تا آن هایی که معامله های پرســود 
 انجام دادند و چه بســا افرادی که ورشکســت شدند.

گذر ایام و فراز و نشیب روزگار، کاروانسرای جوان و 
پرشور را هم رو به میان سالی برد تا جایی که می شد آثار 
شکستگی را بر سر و رویش دید. در همین زمان بود که 
اعالم استقالل کرده و ضمن جدا شدن از بازار قزوین، 
در سال 1377 با شماره ثبت 2089 به عنوان یک اثر 
 ملی و با نام کاروانسرای سعدالسلطنه به ثبت رسید.
اما در این جا به آرامش نرســید و مســئولین دست از 
ســرش برنداشــتند. این بار اما یکی از فرزندانش را از 
او جدا کرده و در سال 1384، با شماره ثبت 12598، 
 گرمابه ســعدیه را به صــورت جداگانه ثبت کردند.

بــا وجــود ایــن جابجایی ها و واگذاری مســئولیِت 
کاروانســرای سعدالســلطنه به بخش های مختلف، 
می تــوان انتظار کم لطفی هایی را در نگهداری از این 
اثر ملی داشت.کاروانسرای سعدالسلطنه ورودی های 
زیــادی دارد که برخــی در خیابان و بعضی دیگر در 
راسته های وزیر و قیصریه قرار دارند. اگر از ورودی های 
خیابان امام خمینی بخواهید وارد این مجموعه شوید، 
ورودی که سردری زیباتر دارد، با داالنی کوتاه، شما 
را به کنج حیاط شمال شــرق، یعنی حیاط ســعدیه، 
می رساند. این ورودی چهار طاق نما در طرفین دارد 
که با وارد شــدن به آن متوجه می شــوید که نورگیر 
 ندارد و به صورت عرقچین ســاخته شــده اســت.
ورودی دوم در خیابان امام خمینی، ســاده تر اســت 
و با یک هشــتی بی تکلف، به حیاط سعدالســلطنه 
می رســد اما ســه ورودی مهم دیگر این مجموعه در 
راســته وزیــر قرار دارند که یکــی از آن ها به حیاط 
نگارالسلطنه می رسد، دومی که ورودی اصلی است، 
بــه داالن غربــی شــرقی مجموعه که از چارســوق 
هــم عبــور می کند، متصل اســت و آخرین ورودی 
 این راســته هم به حیاط شــترخان ختم می شــود.
گفتیــم کــه کاروانســرای سعدالســلطنه یکی از 
بزرگ ترین کاروانســراهای سرپوشیده دنیاست که 
بیــش از نیمی از مســاحت آن سرپوشــیده و بقیه 
فضــای باز و نیمه باز اســت. بنابراین فرقی نمی کند 
که در چه فصلی به این مکان ســفر می کنید چرا که 
می توانید بدون نگرانی از گرما و ســرما، ساعت ها در 
کوچه پس کوچه های آن پرسه بزنید و غرق در آرامش 

و زیبایی فضا شوید.

گردشگری

رییس شرکت داروسازی مدرنا هشدار داد که سویه های اومیکرون و دلتا ممکن 
است به طور همزمان به مردم حمله کرده و با ترکیب با یکدیگر یک نوع کووید به 
مراتب بدتر در هفته های آینده تولید کنند. مدیر ارشد پزشکی سازنده واکسن 
مدرنا، هشــدار داده اســت که اگر سویه های اومیکرون و دلتا همزمان فردی را 
آلوده کنند، می توان یک ابرســویه جدید کووید-19 تولید کنند. عفونت های 
کووید معموالً تنها شــامل یک ســویه جهش یافته می شود، اما در موارد بسیار 
نادری ممکن است دو سویه به طور همزمان حمله کنند. اگر این سویه ها یک 
سلول را آلوده کنند، ممکن است بتوانند DNA مبادله کرده و با هم ترکیب شوند 
و نســخه جدیدی از این ویروس را بســازند.» پل برتون« گفت: شمار زیادی از 
موارد ابتال به سویه های دلتا و اومیکرون در حال حاضر در انگلیس در گردش 

هستند که این احتمال را بیشتر می کند.
وی به نمایندگان مجلس در کمیته علم و فناوری انگلیس گفت که »مطمئناً« 
این امکان وجود دارد که این ســویه ها قادر به مبادله ژن  شــوند و بتوانند نوع 
خطرناک تری را تولید کنند.با این حال محققان هشــدار داده اند که بروز این 
رویدادها که از لحاظ علمی »رویدادهای نوترکیبی« نامیده می شوند، محتمل 
هستند، اما به شرایط بسیار خاص و همزمانی رویدادهای عمدتاً غیرقابل کنترل 

نیاز دارند.
تا کنون تنها ســه ســویه کووید که توسط مبادله ژن  تولید شده اند، ثبت شده  
اســت. در عوض ویروس کووید-19 بیشــتر به جهش های تصادفی برای تولید 
ســویه های بیشــتر متکی است.اومیکرون در حال حاضر تنها دو هفته پس از 

مشاهده در انگلیس، در لندن مسلط شده است و کارشناسان تخمین می زنند 
که تا سال جدید میالدی اومیکرون سویه اصلی کووید در این کشور خواهد بود.
محققان آفریقای جنوبی در هفته های گذشته گونه ای جدید از ویروس کرونا را 
شناسایی کردند که با عنوان B.1.1.529 شناخته می شود و دارای جهش های 
چندگانه است.سازمان جهانی بهداشت، این گونه جدید را به عنوان یک گونه 
نگران کننده معرفی و بر اساس ترتیب الفبای یونانی، آن را »اومیکرون« نام گذاری 
کرد. حدود 30 تغییر یا بیشتر در پروتئین اسپایک در نوع اومیکرون مشخص 
شده است که 2 برابر جهش های نوع دلتا است. نیمی از این جهش ها در ناحیه 
ای بوده که ویروس کرونا به کمک آن به سلول بدن انسان متصل شده، وارد آن 

شده و باعث عفونت می شود.

احتمال تولید یک ابرسویه جدید کرونا

دریچه علم

 افزایش 
 قیمت گوشت 
با ما چه کرده!

افزایش قیمت گوشت در 
بازار و کاهش قدرت خرید 

بخش عمده ای از جامعه، 
سوژه کارتونی از احسان 

گنجی در صفحه طنز و 
کارتون شهرونگ شد.

کارتون 

سمیکهصداوسیما
بهخوردمردممیدهد

ســفره هــای پــر زرق و بــرق با انــواع غذاهای 
چشــم نواز، نوشابه های رنگارنگ و اشباع شده از 
قند، دیزاین ها و دکوراسیون های مدرن، مصرف 
بیش از اندازه پالستیک با بسته بندی راحت، همه 
این فرهنگ ســازی ها، سمی است که صداوسیما 
بــه خورد مخاطبان می دهد و همچنان هم ادامه 

دارد.
تبلیغات صدا و ســیما در انحصار خوراکی هایی 
اســت که بیشــتر آن مربوط به کنسروها با مواد 
ماندگاری زیاد و غذاهای آماده اســت؛ غذاهایی 
که در سه دقیقه توسط مادر خانواده آماده و برای 
کودکان سرو می شود و به نظر می رسد آنچه که به 
آن توجه نمی شــود، سالمت اعضای یک خانواده 
اســت و تنها مصرف مهم اســت و پولی که از آن 

حاصل می شود.
بــه نظــر می رســد در برخی برنامه هــا از جمله 
تبلیغات، همســویی بین شورای سیاست گذاری 
سالمت صدا و سیما و برنامه های تولیدشده دیده 
نمی شود. گرچه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
تبلیغاتی نمی توان ســاخت این دست برنامه ها را 
محــدود کرد چرا کــه ذات تبلیغات با مصرف و 
پولسازی بیشتر گره خورده است. زرق و برق هایی 
که با نشان دادن آنها رویا می فروشند و خیال خام 
چرا که هرچه دروغ تبلیغ بزرگ تر باشد خیالش 

برای مصرف کننده خوش تر است.
»به عبارتی با نشــان دادن فضای شــاد و رویایی 
در خانه های مدرن و سفره های پر زرق و برق در 
تبلیغات تلویزیون، آرزو و حس خوب می فروشند 
نه صرفآ محصول را، مثل تبلیغ روغن در رســانه 
ملــی. همه ما روغن مصرف می کنیم که می توان 
با آن هم اشــکنه پخت و هم اســتیک زبان. وقتی 
مخاطب به قصد خرید وارد فروشــگاه می شــود 
شاهد انواعی از برندهای مختلف در قفسه هاست 
که تقریبا قیمت های مشابه دارند و تفاوت خاصی 
هم با یکدیگر ندارند اما در نهایت مخاطب روغنی 
را انتخاب می کند که حس بهتری نســبت به آن 
برند دارد. این حس خوب را ممکن است از تیزر 
پخش شــده در صداوسیما برداشت کرده باشد؛ 
حــال و هوایــی که در رویایــش دارد و آن را در 
تبلیغ یک برند دیده اســت. در حالی که سازمان 
تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر 
)ســاترا( پیش نویســی را منتشر کرده که یکی از 
بندهایش این است: نمایش تبلیغاتی که موجب 
تضعیــف خودباوری و اعتمــاد ملی و نیز تحقیر 
شــخصیت مرد می شود که فاقد استطاعت برای 
خرید کاالی مورد نظر هســتند مجاز نیست. من 
نمی توانم بگویم چنین فضایی درســت یا اشتباه 
است اما می دانم درهیچ کجای دنیا حاکمیت در 
این اندازه وارد فضای مارکتینگ نمی شود.« اینها 
را رضا نامی کارشناس تبلیغات به زبان می آورد.

به عقیده او در حال حاضر دست و پای شرکت ها 
برای تهیه تیزرهای تبلیغاتی بســته است. وقتی 
با همین روال پیش برویم بعد از مدتی چالشــی 
که به وجود می آید غیرواقعی بودن تبلیغات برای 
مخاطب اســت. محدودکردن رنگ ها در پوشش 
و اِلمان هــای تصویری باعث می شــود همه چیز 
یکنواخت نشــان داده شــود و اگر رسانه ملی هم 
این شیوه را پیش بگیرد تاثیر تبلیغاتی خودش را 
از دست می دهد چون مخاطب متوجه می شود که 
یک تبلیغ، واقعی نیست و نیاز واقعی او را برطرف 
نمی کنــد و پیــام تصویری که می بیند با زندگی 

واقعی او منطبق نیست.
این کارشــناس می گویــد: »تبلیغات تلویزیونی 
فرهنگ ســازی نادرستی نســبت به رفتارهای 
اجتماعــی در ایران نمی کند مگر آنکه به صورت 
مصداقی به برخی از تبلیغات اشــاره کنیم. برای 
مثال تبلیغ مصرف بیش از اندازه کیسه فریزر به 
دلیل سهولت در استفاده برای بسته بندی با توجه 
به مشکالت محیط زیستی که با آن روبه رو هستیم 
می تواند یک اشتباه استراتژیک باشد و زمانی که 
می خواهد پیام را برساند ناخودآگاه چالش محیط 
زیســتی ایجاد کرده است. البته من مطمئنم در 
اتاق فکری که این تبلیغ شــکل گرفته به چنین 
موضوعی فکر نشــده و غیرعمدی بوده است و به 
جز مواردی در حوزه های دیگر، فضاهای مشــابه 
نداریم. تبلیغات در رســانه ملی به شدت پرفشار 
است با این حال اگر وارد این فضا شوید و محصولی 
با کیفیت و قیمت گذاری درســت داشــته باشید 
تقاضــا برای آن در تلویزیون خیلی افزایش پیدا 
می کنــد و می تــوان از آن نتیجــه خوبی گرفت. 
با توجه به شــناختی که از فضای ســازنده های 
تبلیغــات  صــدا و ســیما دارم هیچکدام قصد و 
نیتی برای ایجاد مصرف گرایی و فضای نادرست 
فرهنگی ندارند.« با این وجود آنچه این روزها به 
عنوان تبلیغات در تلویزیون می بینیم بیشــتر به 
خوراکی ها و غذاهای آماده محدود می شود و جای 
تبلیغات فرهنگی در آن خالی است. تنها تبلیغات 
فرهنگی محدود به برخی از فیلم های ســینمایی 
و اکران آنها روی پرده ســینما می شــود. اما چرا 
بیشــتر تبلیغات رســانه ملی مربوط به کاالهای 
خوراکی اســت؟ به گفته نامــی، گردش مالی و 
حجم بازار محصوالت خوراکی بســیار باالســت 
برای همین امکان اختصاص بودجه مناســب در 
تبلیغات را دارند. اما رقم مالی مشخص و شفافی 
در این زمینه وجود ندارد. معموال همراه این گونه 
تبلیغات از جایزه هم اســتفاده می شود که باعث 

افزایش فروش مقطعی در بازار است. 

فرهنگجامعهقربانیاقتصادپلتفرمها
مردمی که تماشای فیلم و سریال در روزهای کرونایی 
جای دورهمی و تفریحاتشان را پر کرده بود با خرید 
حق اشــتراک مدت دار، مشــتری ثابت این پلتفرم ها 
شدند اما کم کم هزینه هایشان با افزایش حق اشتراک 
باالتر رفت اما آنچه در این بین نادیده گرفته شد حقوق 
مصرف کننده بود به طوری که برخی از ســریال های 
شــبکه نمایش یــا برنامه های ترکیبــی، بدون ایده 
محوری خاص یا بســیار ســهل انگارانه ساخته شده 
بودند.درباره دالیل افت کیفی و مضمونی در تولیدات 
شــبکه نمایــش خانگی و وضعیــت تولید آثار در دو 
پلتفرم بزرگ این شــبکه با »محمدرضا عباســیان« 
مدیر پیشــین شبکه نمایش خانگی گفت وگو کردیم 

که می خوانید.
ســوء اســتفاده مالی از مشــترکان، عباسیان شبکه 
نمایــش خانگــی را پدیده جدیــدی توصیف کرده و 
می گوید: طراحان اصلی این شبکه در دولت گذشته 
صرفــاً با هدف اینکه یــک آلترناتیو )جایگزین( برای 
صدا و سیما به وجود بیاورند، همه تالش خود را کردند 
که این پلتفرم ها فعال شــوند از اهدای رایت تمامی 
فیلم های ســازمان ســینمایی گرفته تا حمایت های 
ویــژه وزارت ارتباطات در پرداخت هزینه ترافیک به 
اپراتورها و پرداخت وام های سنگین از سوی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری به پلتفرم های 
نمایشــی.او ادامــه می دهد: ایــن پلتفرم ها در نحوه 
تعامــل با مخاطب هم همان روش کاســب مآبانه ای 
که سیستم های اقتصادی دارند را پیاده کردند یعنی 
در ابتدا که این پلتفرم ها راه افتادند، مشــترکان حق 
اشــتراک ماهانه 8هزار تومان را پرداخت می کردند و 
ترافیک هم رایگان بود ولی اکنون این هزینه اشتراک 
به ماهانه حدود 90هزار تومان رسیده است و هزینه 
ترافیــک را هــم باید بپردازند در حالی که اصاًل نیاز به 
اســتفاده از اینترنت نیســت و تمام اطالعات و محتوا 
در بســتر ســرورهای داخلی است یعنی مشترکان از 
اینترانت استفاده می کنند که قیمت بسیار پایین تری 

نسبت به اینترنت دارد.
به گفته وی، اپراتورها بخشی از این هزینه ترافیک را 
به خود پلتفرم ها برمی گردانند و این یک سوءاستفاده 

مالی از مشترکان است. 

ضعفنظارتیساترا
مدیر پیشــین شــبکه نمایش خانگی معتقد است 
محتوای خارجی نمایش داده شده روی این شبکه ها 
بسیار جای انتقاد دارد و توضیح می دهد: بارها درباره 
سریال های ایرانی این پلتفرم ها صحبت شده است 
در حالی که آن ها هر فیلم و سریالی که در سینمای 
هالیــوود تولید می شــود را نمایش می دهند حتی 
آثاری که مخالف ارزش های انقالبی، ملی و اسالمی 
ماست. وجه تهاجمی که در حوزه عرضه بی حساب 
و کتاب فیلم و سریال های خارجی در این پلتفرم ها 

اتفاق می افتد مغفول مانده است. 
عباســیان با بیان اینکه صاحبــان این پلتفرم های 
نمایشــی، حجم زیادی از ســریال های ایرانی را در 
سال های گذشته تولید کرده اند ولی به صورت جامع 
و جزئی از ســوی منتقدان و فعاالن فرهنگی به این 
آثار امتیازی داده نشده، خاطرنشان می کند: بعضی 
از آثار تولیدی شــبکه نمایش خانگی از نظر کیفی، 
آثار ارزشــمندی است اما محتوای آن ها جای بحث 
دارد. این پیش فرض که با نمایش لودگی بیشــتر و 
عبور از خطوط قرمز، مخاطب بیشــتری را می توان 
جذب کرد سبب شده تولیدات شبکه نمایش خانگی 

از ارزش های عرفی و اخالقی عاری شوند. 
ضمن اینکه از این حجم باالی تولید فیلم و سریال، 

تعــداد انگشت شــماری از آن هــا از نظــر کیفی و 
ســاختاری نمره قبولی می گیرند. برخی از آثار آن 
قدر از نظر کیفی ضعیف است که مخاطب را شوکه 
می کنــد.او که از مخالفان تغییر نهاد نظارت کننده 
بر شــبکه نمایش خانگی از وزارت ارشــاد به ساترا 
بــود عنوان می کند: تغییــر ناظر هم موجب تغییر 
در مشــی تولیدات شــبکه نمایش خانگی نشد. این 
اشــتباه بود که چون وزارت ارشــاد کارش را درست 
انجام نمی داد این مسئولیت قانونی را از او گرفتند و 
به جای دیگری دادند زیرا ساترا هم نشان داد بسیار 
ضعیف تر و ناتوان تر از ارشــاد در کنترل این محتوا 

عمل کرده است. 
سهمنبع! کسبدرآمداز

عباســیان درباره چرایی و اهمیت نظارت بر تولیدات 
شــبکه نمایش خانگی می گوید: همان طور که نظارت 
بر محصوالت غذایی اهمیت دارد، نظارت بر محصوالت 
فرهنگی هم مهم اســت حتماً نهادی باید نظارت کند، 
هــم بر محتوا و کیفیت ســاخت محصوالت فرهنگی 
و هــم بــر حمایت از حقوق مشــترکان این پلتفرم ها. 
او توضیــح می دهــد: در دنیــا اگر پلتفرمــی در میان 
محتوای عرضه شــده اش، تبلیغات داشته باشد هزینه 
اشــتراکش رایگان است چطور پلتفرم های ایرانی، هم 
حق اشتراک از کاربرانشان می گیرند، هم تبلیغات دارند 

و هم اپراتورها هزینه ترافیک می گیرند و پورسانت حق 
مصــرف باالی اینترنــت را به پلتفرم ها می دهند، همه 
این ها نشــان دهنده بی توجهی در نظارت روی شــبکه 
نمایش خانگی اســت.وی با بیــان اینکه این پلتفرم ها 
از ســه منبــع مختلف درآمــد دارند و رقم های عجیب 
و غریبی کســب می کنند، می افزاید: دو پلتفرم بزرگ 
شــبکه نمایش خانگی در ســال، حدود 2هزار میلیارد 
تومان خرج تولید محتوایشــان می کنند در حالی که 
بودجه ســیمافیلم که در ســال باید هزار و 400 اپیزود 
ســریال تولید کنــد در مجموع به 700-600 میلیارد 
تومان نمی رسد اما مجموع تولیدات این دو پلتفرم در 
هفته حدود پنج اپیزود اســت که ســاالنه حدود 250 
اپیزود ســریال می شــود. با مقایسه این اختالف ها در 
هزینه و میزان تولید، متوجه دســتمزدهای کالنی که 
این پلتفرم ها به ســازندگان فیلم و ســریال می دهند 

می شوید.
سریالهای سریالهایشبکهنمایشخانگیاز

شدهاند ترکیهمبدتر
مدیر پیشین شبکه نمایش خانگی می گوید: نه فقط 
عوامل تولید که امکانات فنی برای تولید فیلم و سریال 
هم کم شده است یعنی برای اجاره دوربین فیلم برداری 
حرفــه ای بایــد ماه ها در نوبت ماند چون بیشــتر این 
تجهیزات سر ضبط سریال های شبکه نمایش خانگی 
است حتی سینمای ما به دلیل نبود امکانات فنی، آسیب 
می بیند. اگرچه این ها بحث های جنبی است و آسیب 
عمیق فرهنگی که این سریال ها بر روح و روان جامعه 
می گذارد، جبران ناپذیر اســت؛ تصویری که از روابط 
نامشروع و غیراخالقی و از هم پاشیدن خانواده نشان 
می دهد اصاًل تصویر آشنایی برای جامعه ایرانی نیست.
عباسیان یادآور می شود: سال ها به سریال های ترکی 
شبکه های ماهواره خرده می گرفتیم که دارند فرهنگ 
نامأنوس و تقلبی ترکی را اشاعه می دهند ولی اکنون 
سریال های شبکه نمایش خانگی ما از سریال های ترکی 
هم بدتر شده اند هیچ گونه مضامین اخالقی در آن ها 
نیست، حتی بدیهیات اخالقی که غربی ها هم به آن ها 
پایبند هستند در سریال های شبکه نمایش خانگی و 
سینمای ما وجود ندارد. این ها موجب می شود سبک 

زندگی مردم عوض شود.

فرهنگ 
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